
Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

Josef Gerhardus Boerrigter 
sinds 23 augustus 1984 weduwnaar 

van 
Johanna Christina Margaretha Meijerink 

Hij werd op 21 februari 1906 te Losser 
geboren ; gesterkt door het sacrament 
van de zieken is hij van ons heenge · 
gaan op 12 september 1989. 
Na een Eucharistieviering op 16 sep· 
tember hebben wij hem te rusten ge· 
legd in het graf bij zijn vrouw op het 
kerkhof van de H. Maria Geboortepa
rochie te Losser. 

Aan een heel fijne oudedag is nu een 
einde gekomen. Zijn leven lang heeft 
hij gewoond aan de Gildehauserweg 
en was daardoor helemaal vergroeid 
met die prachtige omgeving. Hij kon 
enorm van onze landelijke natuur ge
nieten en maakte er graag een goede 
gewoonte van om door de Zandbergen 
en de verdere prachtige omgeving te 
fietsen. Hij had oog voor het mooie en 
thuis maakte hij van zijn beroep een 
hobby. Hij schilderde graag en straalde 
daarin rust en tevredenheid uit. 

Hij was medeoprichter van de Voetbal
vereniging TAR, waar hij veel voor over 
had en waarvan hij genoten heeft. 
ledereen had graag met hem te doen. 
Hij was een tevreden man. Stelde nooit 
eisen en heeft met veel dankbaarheid 
de zorgen ondervonden van zijn kin
deren, kleinkinderen en naaste familie 
gedurende de tijd dat hij na de dood 
van zijn vrouw alleen verder moest. 
Tot het laatste toe was hi j aanspreek
baar en bleef op die manier een grote 
plaats innemen in ons midden. 
Dankbaar en met veel verdriet leggen 
wij hem in de handen van de Heer. 
Hij zal zijn leven voltooien met een 
eeuwig geluk. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid 
bij de uitvaart en begrafenis zijn wij U 
zeer dankbaar. 
Wij hebben het mogen ervaren als een 
waardering voor zijn leven temidden 
van ons. 

Betsie Masselin k- Boerrigter 
Hennie Masselink 
Nera Wagelaar-Boerrigter 
Johan Wagelaar 
kleinkinderen 
en achterkleinkind. 


