
Als een moeder 
zoveelgoede 

herinneringen nalaat, 
sterft zij niet echt. 



t 
In dankbare herinnering 

Alberdina Henrika Josephina 
Busschers 

echtgenote van J.B. Esendam 

Zij werd geboren op 22 maart 1913te Boekeloen 
overleed op 10 december 1 996 in het verzorgings· 
huls "Het Saalmerink" te Haaksbergen. Omringd 
door haar man en kinderen is zij vredig en vol 
overgave Ingeslapen. Na de Euchartstievfering op 
13 december 1996 in de parochiekerk van de H. 
Marcellinus te Boekelo heeft de crematieplechtig· 
held plaatsgevonden in het crematorium 
"Enschede" te Usselo. 

Voor de liefdevolle verzorging In "Het Saalmerink" 
en de vele blijken van medeleven zijn wij U heel 
erg dankbaar. 

Familie Esendam 

HaakSbergen, 13 december 1996 

Een lieve vrouw, moeder en oma is van ons heen· 
gegaan. Haar teven stond altijd in dienst van an· 
deren. Zîj leefde voor haar gezin en cijferde ZIC~· 
ze" volledig weg. ZIJ was een vrouw van we1mg 
woorden en bleef altijd op de ~chtergrond. yoor 
degene die zorg en steun nod1g had was ~IJ er. 
Zeil nooit vragend, bang anderen tot last te ZIJn . . 
Zij was rechtvaardig en schuwde kwaadspreke~j 
en leugens. Zo gaf zij Inhoud aan haar geloof 1n 
God en was zij in haar eenvoud groots: een vrouw 
om van te houden. 
Toen de huishoudelijke taken in het grote huis te 
Boekalo haar teveel werden leed zij daar erg on· 
der. Opname 1n het verzorgingshuiS te 
Haaksbergen in 1988 bleek een goede keus. Er 
brak weer een onbezorgde tijd aan waarvan zij sa· 
men met haar man, d1e haar met liefde omringde, 
iedere dag genoot. 

Ook toen haar hart haar leven lenerlijk benauwde 
klaagde zij nooit en bleef bezorgd om haar man. 
Zij zag hoe moeilijk hij het had met haar naderen· 
de einde en wilde voor hem een hartoperatie on· 
dergaan. Voor haarzelf hoefde dit niet meer. Zij 
zag er zelfs vreselijk tegenop. Zij had vrede met 
de dood. 
Opgelucht was zij toen haar slechte conditie d1e 
operatie niet meer toeliet Met de volgende woor· 
den probeerde zij hem toen te troosten: 

"Na 59 jaar gelukkig samenzijn moeten wij tevre· 
den zijn. Een keer komt daar een einde aan. Er 

zijn hier veel m9nsen die van jou houden. Jij redt 
je alleen beter dan ik. Ik vind het goed zo. Hut/ 

maar niet.• 

Moeder's inschaUingl Haar ten volle typerend. 
Pappa tot kracht en troost, 

ons allen ten voorbeeld. 


