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Geboren 2 juni 1903 te Balk 
Overleden 9 augustus 1985 te Balk 

Dankbaar voor alle zorg en aandacht vooral 
ook m de laatste weken van haar leven is 
van ons heengegaan Boukje Boersma. 
Dankbaarheld was het gevoel dat in haar Ie· 
ven overheerste de laatste jaren. 
Zij stelde geen hoge eisen aan haar leven en 
ervoer het goede dat de mensen aan haar 
schonken als boven verwachting grote ga· 
ven. 
Daarnaast beschermde ze haar kleine zeke· 
re wereldJe met eigenzinnigheid en vasthou 
dendheid. Ze voelde ZICh veilig bij regelmaat 
en orde 

BoukJe's huiSJe in de Bmge was haar 
kasteel en haar paleis. Ze voelde ZICh er zo 
gelukkig dat ze zich niet kon voorstellen dat 
1emand het betef kon hebben dan ZIJ ... Wat 
wol Ik noch meer"? vroeg ze zich zittend op 
haar stoel bit de tafel met de bloemen af. En 
ze verveelde zich nooit. Ze dacht aan vroe· 
ger, aan heit en mem, aan Bouke en aan de 
tamilieleden en kennissen waarvan ze de 
verjaardagen precies uit het hoofd kende. 
Een andere tijd zou voor haar zeker andere 
mogelijkheden hebben gebracht. Maar als 
BoukJe zo .. schemerend" in de avonduren de 
balans van haar leven opmaakte dan was ze 
meer dan tevreden over het batig saldo. 

De kleme knng van famll1e. kenn1ssen en bu· 
ren gunde haar de wiJZe waarop z1j leefde en 
bezochten haar regelmatig. Oe bejaarden· 
verzorgsters, de dokter en de pastoor zorg. 
den mee voor haar welbevinden naar 
lichaam en ziel. 

Oe ziekencommunie nam ze zeer ernstig, ze 
bereidde zich degelijk voor op het ontvan· 
gen van het Brood des Levens en bad met 
aandacht en vroomheld de gebeden. Ook 
het Sacrament der zieken ontving zij zeer be· 
wust en overtuigd. 

De laatste weken op Tal ma Hlem genoot ze 
van de liefdevolle verzorging en de warme 
aandacht van de zusters en de medebewo· 
ners. Ze voelde dat het oude voorbij was en 
stelde zich open voor het nieuwe dat haar 
overkwam in vol vertrouwen. 

In dat vertrouwen gmg Zij van ons heen. MO· 
ge de Heer haar ontvangen in de eeuwige 
Stad en moge Boukje daar in vrede ZiJn met 
al degenen wier namen en levens zij met 
z1ch meedroeg 
Boukje rust in vrede 

Voor alle goede zorg en aandacht tijdens de 
ziekte van onze tante en voor uw belangstel· 
ling na haar overlijden zeggen wij u hartelijk 
dank. 

FAM. BOERSMA 


