
Een dankbare herinnering aan 
Hendrik Boschker 

echtgenoot van 
Marie Boschker-Hegeman 

Hij is op6 mei 1921 in de gemeente Lichtenvoorde, 
m.~ar vlak onder. de rook van Groenlo, geboren. 
HIJ kwam plotseling te overlijden in de avond van 
woensdag 18 september 1996 m het 
Streekziek~n.hui~_K<?mnQm Beat~x te Winterswijk. 
De euchan~t1e biJ ZIJn u1tvaart v1erden wij op 23 
september m de parochiekerk van de H. Calixtus 
te Groenlo. In de verwachting van de verrijzenis 
ten leven hebben wij hem daarna te ruste gelegd 
op het RK. Kerkhof te Groenlo. 

. Plotseling is hij van ons heengegaan, zo
IT)_aar meens va~de plek waar hij is geboren, waar 
hiJ samen met ZIJn echtgenote hun gezin stichtte, 
enj tothet laatst zijn werk deed, waar hij alles had 
v.:at hiJ nod1g had, waar h1j gelukkig was. ''waar 
z1tten Vo(e nog beter dan h1er", was een van zijn 
vaste Uitspraken. Zoals hij leefde, zo is hij van ons 
heengegaan: kalm, tevreden en karaktervol. Hij 
was een man die rust uitstraalde en in tevreden
heid zijn weg ging. Hij hield van zijn vrouw 
kinderen en kleinkinderen en genoot intens van 
hen, wanneer allen op het oudershuis samen 
waren. Hij vond het ook fijn dat allen hun plaats in 
het leven gevonden hadden. En de kleinkinderen 
namen een. ware plaats in opa's hart, hij had ze 
graag om z1ch heen. HiJ was zorgzaam en mee
levend met ons aller wel en wee, hij was betrok
ken met het lot van andere mensen. Zijn wekelijk-

se kaartavond was voor hem heel belangnjk. En 
als gelovige wist hij zich gedragen door de Heer 
van alle leven en was hij een trouw lid van de 
Calixtusparochie. 
Hij was boer in hart en nieren, gebonden aan de 
boerderij waarop hij geboren was. Daar hielp hij 
alle dagen nog mee en geen werk was hem 
daarbij te veel. Hij zorgde voor groente en fruit en 
de gezinnen van zijn kinderen konden regelmatig 
op een goed portie rekenen. Hij hield van de 
natuur, van alle_s wat er groeide en bloeide, van 
alle leven om ZICh heen. 
Plotseling moeten wij hem door de dood afstaan. 
Dat doet zeer. Het was nog zo mooi en goed 
samen en er leek nog een tijd van leven met hem 
voor ons te liggen. Toch kunnen wij er ook vrede 
mee he~b~n . da_t het zo gegaan is. Een heengaan 
zoals hiJ z1ch d1e wenste, zonder een lange lij
densweg. Wij vertrouwen hem toe aan de Heer 
van alle leven in wie hij eenvoudig, maar oprecht 
geloofde. Moge hij voor altijd rusten in vrede. Wij 
vragen de Eeuwige dat wij de kracht mogen 
ontvangen om met deze lege plaats verder te 
kunnen leven. Moge onze verbondenheid om
wille van hem bewaard blijven, moge hij een 
goede plek houden in ons hart. 

Voor uw belangstelling en meeleven na het plot
seling overlijden van mijn lieve man, onze goede 
vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

M.J.W. Boschker-Hegeman 
Kinderen en kleinkinderen. 


