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Bedroefd om haar toch nog plotselinge heen
gaan, maar met een dankbaar hart nemen we 
afscheid van mijn goede vrouw, onze zorg
zame moeder en schoonmoeder, onze fijne 
oma 

t 
Berendina Maria Busscher 
sinds 1946 echtgenote van 
Hermanus Anthonius Scharenborg 

Zij werd te Beckum geboren op 
,>· 9 mei 1914. 

Al was ze ziek, toch is ze voor ons nog 
plotseling thuis gestorven op zaterdagmorgen 
11 januari 1992. We namen voorgoed afscheid 
op woensdagmiddag 15 januari tijdens de uil· 
vaart in de kerk van de H. Blasius te Beckum, 
waarna we haar hebben begeleid naar het 
crematorium Twente te Usselo. 

Al zagen we allemaal wel dat het met moeder 
niet goed ging, toch hadden we niet ver
wacht dat haar heengaan zo plotseling zou 
zijn . Daarom zijn we bedroefd om haar heen
gaan . Ze had ook zo'n centrale plaats in ons 
bestaan . We kennen haar als een sterke 
vrouw die vroeger graag buiten hielp in de 
tuin en met het vee. 
In het begin van haar trouwen heeft ze het 
niet gemakkelijk gehad zo v lak na de oorlog . 
Het moet hen beiden ook wel zeer hebben 
gedaan dat in 1954 het huis dat ze zelf met 
veel ups en downs hadden gebouwd , af
brandde. Bovendien had ze samen met vader 
een heel drukke tijd aan het gezin met negen 
kinderen. Ook de zaak bracht veel drukte 
mee. Ze was er op gesteld dat iedereen die 
op de zaak kwam om hout te Halen koffie 

kreeg. Daardoor was het een zoete inval. Ze 
vond het altijd hee l gezellig en nam altijd al le 
tijd voor de mensen : ze ging d'r altijd " ge
neuglijk biezitt'n " . Vee l mensen zullen juist 
daardoor een fijne herinnering aan haar mee
dragen . 
In februari van het vorig jaar kreeg moeder 
de griep. Ze kon er maar niet meer bovenop 
komen. Ze ging maar achteruit. Toen ze de 
laatste keer op het ziekenhuis lag , gaf ze het 
helemaal op. We konden haar vragen om te 
denken aan de kinderen en kleinkinderen, 
maar ze zei : Ach de kinderen hebben het 
allemaal goed ; ze zijn allemaal goed op de 
plaats gekomen. Ik vind het wel goed . We 
merkten aan haar dat ze die zorgen niet 
meer had en eigenlijk niet meer verder wilde 
leven. De laatste tijd kende ze veel angsten. 
Vader mocht niet meer weggaan. Lichamelijk 
en geestel ijk was ze op. Ze wi lde niet meer 
vechten , ondanks dat we veel met haar 
hebben gepraat. Wij wilden het zo graag 
anders. De kinderen en de 23 kleinkinderen 
wilden haar nog zo graag in ons midden 
houden. Vader heeft haar tot het allerlaatste 
verzorgd ; niets was hem teveel . 
Nu wij afscheid nemen van moeder en oma, 
beseffen we dat we een heel dierbaar mens 
zullen missen , die ons allen voorgegaan is 
in een eenvoudig geloof dat bestond uit inzet 
voor mensen . Wij geloven dat zij nu aange
komen is bij haar en onze God , die haar 
nieuw leven geeft , bevrijd van angst en be
nauwdheid . Zij zal bij ons voort blijven leven 
als een fijn mens. 

Allen die veel voor mijn vrouw, voor moeder 
en oma hebben betekend en die ons nabij 
waren in deze dagen na haar sterven, zeggen 
we heel hartelijk dank. 

Familie Scharenborg 


