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. 'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Johan Boersma 

weduwnaar van 
Jo van Oosterwijk 

Hij werd op 12 februari 1922 te Oldenzaal 
geboren. Na het Sacrament van de Zieken te 
hebben ontvangen stierf hij op 10 augustus 
1995 in het Ziekenhuis te Oldenzaal. Wij heb
ben tijdens de Eucharistieviering in de Drie
ëenheidskerk afscheid van hem genomen, 
waarna we hem begeleid hebben naar het 
crematorium in Usselo. 

Wij hebben zo kort na het overlijden van onze 
mama ook afscheid moetèn nemen van papa. 
Dit maakt ons verdrietig, want hij is altijd, sa
men met mama, vol zorg geweest voor ons 
gezin, met een grote hartelijkheid ook voor de 
kleinkinderen. 
De energie die papa had in zijn arbeidzaam 
leven was na de dood van mama afgenomen. 
Papa was een man die gewoon zijn werk deed 
zonder enige poespas. Ook hij gaf ons allen de 
ruimte om onze eigen weg door het leven te 
kiezen. En ook zó stond hij gelovig in dit leven. 

Met veel aandacht voor anderen. Hij hield van 
een praatje en genoot van de gezelligheid , 
wanneer kinderen en kleinkinderen aan
kwamen. 
Toen hij bij Blijdenstein in Enschede uitgewerkt 
was kwamen er andere hoogtepunten in zijn 
leven; samen met mama vakantie houden. Hij 
heeft ervan genoten. 
Van zijn nieuwe bewoning op de Wieken heeft 
ook papa niet lang mogen genieten . Wegens 
het moeilijke lopen kon hij over een loop 
wagentje beschikken, maar het bleef binnen de 
veilige muren van zijn huis. 
Via de trouwfoto had hij zo zijn kontakten met 
mama; Jootje goeiendag zeggen en opmerken, 
dat het eten lekker was. Dit was een uitlaatklep 
zo broodnodig om overeind te blijven. Deze 
kracht vond hij ook in zijn geloof. 
Zo was zijn leven; werken en zorgen. 
Naast ons verdriet zijn we hem daar erg dank
baar voor. Wij weten, dat hij nu bij God is, her
enigd met mama. 
Wij blijven aan hem denken en willen graag zijn 
levensvoorbeeld navolgen. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij de 
ziekte en het overlijden van onze papa en opa. 

De kinderen en kleinkinderen Boersma. 


