
Op maandag 5 september 2005 
is van ons heengegaan, mijn lieve man, 

oonz' pa en opa. 

Joseph Johannes Boerrigter 
- Joop -

Echtgenoot van Truus BoerTigter-Scheffer 
Vader van Kees, Harry en Eveline 

Schoonvader van Petra en opa van Kim-Jette 

Hij werd geboren op 16 april 1935 te Losser 
en overleed in ons bijzijn in het Medisch 
Spectrum Twente op 5 september 2005. 

"I will allways love you" van Whitney Housion -
één van zijn favorieten waarbij de 

volumeknop op bijna maximaal ging - klonk 
op de achtergrond. 

Zijn leven werd gekenmerkt door een ongeloof
lijke drijfveer. Als hij geen drijfveer had, dan 
zocht hij er gewoon één op. Tot aan zijn pensio
nering was hij erg actief. Het werk bij de Muchte. 
werken als vrijwilliger bij de inzamelingsacties 
voor Joegoslaviê, misdienaar in de kerk. En wie 
herinnert zich niet zijn passie voor het fietsen, 
sorry pa, wielrennen? Na zijn pensionering heeft 
hij erg moeten zoeken naar een goede invulling. 
Hij bleef in ieder geval een trouwe acoliet. Naast 
het uitvoeren van klussen her en der ging hij in 
alle vroegte kranten rondbrengen. Hij genoot van 
de beslommeringen van zijn zeer jeugdige 
medekoplopers. Helaas is hij tijdens dit kranten
werk getroffen door een hartstilstand. 

En een koploper was hij. Hij was een opmerkelijk 
man, eentje van extremen, gelovig ook. Altijd iets 
bij de hakken. Olie op het vuur gooien, dat deed 
hij het liefst. Heel betrokken bij de mensen om 
hem heen, bij de politiek, sociaal onrecht. 

En o, hij had ons lief. Maar wat had je ons te gra
zen, die dinsdag 30 augustus. Je kreeg zoals 
gewoonlijk iedereen weer in de benen. Ze kwa
men van ver, terug van vakantie, belden alle
maal. Ze hielden allemaal van je, net zoals wij 
altijd zullen blijven doen. Bedankt iedereen, voor 
al jullie hartverwarmende steun en interesse. 

Truus, Kees, Harry, Eef, Petra en Kimmie 


