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We gt>d<·nk<·n on ur' ~:rbcJ 

Sien Boerri gte r 
ZoJ \\erd gcborrn I Juli 1921 Ie TubbNgen . 
Ze nverlc<'d niJ onvcr"ador in hl'l R K. Zoe
kenhuis Ie Oldenz.Jal. geMrrkr door her H . s~ 
cramenl der Zoàen op 19 ~eprrmber 191H Op 
22 sep1ember hebben "e na crn Uuvaarllno~ 
in de S1 Pledoelmu~krrk oe Ro<~um haar lochaam 
Ie rus1e gel<'gd op hel R K Kerkhof aldur. 

~og maar drie maandrn "a' JC tcru~ '" Ros
sum; dat was haar h>rtt'\\tns gewc:· ;I Ze krug 
N <'en keurige beJaorden\\oning ooege" PLen. 
Torn roep de Heer hau op ó3 J>rlge leeflijd 
wt>g ooit dil lt>ven A's oud-lt> doehier van de 
lit>n kinderen in h•·l gnon Bocrrigler, moest 
Z<' ,,) vroeg vt>el "crb:aarnhcden 'errichten. 
Voor scholoog na de IJgere schoolperiode w~s 
er eigenlo1k gt>en liJd . er moes! gewerkt wor
den. In de magere dentger jaren werd van de 
oud>le kinderen ,ollren m;o;or vcrw.ocht dat ze 
meehielpen in het gc~in en op de boerdetiJ. 
En zo Is ze ahiJd her eenvoudige dienslwerk 
blijven verrichlen, ook lorn de Jongere kinde
ren gingen studeren. 
Naderh~nd ging ze in dienstbetrekking op en
kele pastorieën tor lC boJ haar heeroom kwam 
in Rossum, pastoor B L Bo~rrigter. Daar het>ft 
ze moote Jaren doorgebracht, .. de mooiste van 
mtJn le"en·. zeo ze naderhand. 

In de gastvrije paslone \'an R<:>ssum verzorgde 
ze met veel toewijding de hutshouding ~~~ on
derhield goede konlakren met de parodoianen 
die aan de paSIOrie kwamen. 
Ofschoon de pastoor tot op hoge leefliJd ak~tt•f 
bleef in de zielwrg. was het ttjdslip van ltJII 
emeriuar voor haar \\el vroeg en bo,·end1en 
kon ze maar moeoliJk wennen aan de 0' ergang 
van de pastorie naar de stolle beJaardenwoning 
in her voor haar nagenoeg onbekende \\'eer~elo 
foen de paqoor op de gezegt>nde letftoJd 'an 
89 jaar stierf. stelde ze alles in her '-erk om 
"eer terug Ie gaan naar Rossum en ze \\a~ 
er erg gelukkig mee toen ze haar bejaarden
\\ onmg op Kerlte\\ ei 3 krt'eg roegt'wezrn. 
Er werden hernieuwde kontaklcn gelt'gd mei 
buren en andere bekenden in Rossum dit' Zt' 
overigens ook in haar \Veerselose Jaren !rOU\' 

bleef bezoeken. 
Op 19 september I 984 eondigde haar leven 
na een kortstondig z•ekbcd en een befde\'olle 
verpleging in het Ziekenhuis te Oldenzaal. 
Moge ziJ die zo rusteloos haar geluk zochl. nu 
de eeuwige rust binnengaan, moge het eeuwig 
)lclol haar verliclllen. ZtJ ruste in vrede 
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