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Hij is nu even weg. al lijkt het ons 

alsof hij even naar de tuin is. 

Vandaag, 22 februari 2001, hebben wij samen 
afscheid genomen van mijn lieve man, onze 

dierbare vader en mijn schoonvader 

Ben Boersma 
echtgenoot van Stien Boersma-Wojtysiak 

Hij werd geboren op 19 mei 1929 te Losser en 
overleed na voorzien te zijn van het 

H. Sacrament der Zieken op 18 februari 2001 
in het ziekenhuis te Enschede. 

Als jongste uit een gezin van negen kinderen 
had Ben geleerd om zorgzaam en eenvoudig 
te leven, maar misschien te weinig om voor 
zichzelf op te komen. 
Zijn gesloten karakter verhinderde hem boven
dien, om geholpen te worden, wanneer hij het 
moeilijk had. 
Tijdens de beginperiode van het huwelijk, toen 
de kinderen nog klein waren, heeft Ben perio
den meegemaakt met ziekten van Stien. 
Zorgzaam als hij was ging hij voor het werk 
toch nog iedere dag fietsend naar het zieken
huis. Door veel hulp van de familie, waar de 

kinderen waren ondergebracht, konden deze 
moeilijke perioden toch nog goed worden 
afgesloten. 
Toen hij na het faillissement van de Rinco 
onvrijwillig werkloos werd, wist hij zijn vrijgeko
men tijd nuttig te besteden. Zijn grote liefde 
ging uit naar het werken in zijn moestuin. De 
opbrengst was een welkome bijdrage in de 
huishouding, maar hij gaf ook graag van zijn 
verbouwde groenten, kalebassen en pompoe
nen weg. 
43 jaar is ben met Stien getrouwd geweest. Dit 
zijn goede jaren geweest met veel opoffering 
voor het welzijn van de kinderen. Ze kregen 
beide de kans zich door verdere studie te ont
wikkelen en daardoor een goede maatschap
pelijke positie te verwerven. Enkele jaren gele
den openbaarden zich de eerste verschijnselen 
van een aangeboren longafwijking. Zelfs in het 
ziekenhuis bleef hij hopen dat hij eerdaags 
weer naar zijn moestuin kon gaan. 

Als je door verdriet wordt neergeslagen 
het waarom aan niemand kunt vragen 

dan is het fijn dat je zoveel goede mensen ziet 
ook al vinden zij de juiste woorden niet. 

Voor Uw aanwezigheid bij het afscheid van 
Ben Boersma willen wij U hartelijk bedanken. 

Stien, Marcel, Anilla & Peter. 


