


Ter gedachtenis aan 

Antonla Hendrika Boerrigter-Kemperink 

weduwe van 
Johannes Marinus Boemgter 

Zij werd geboren te Denekamp op 
9 april 1914 en na gesterkt te zi1n door het 
Sacrament van de Zieken overleed zij op 

2 juni 1996. Na de Eucharistieviering in de 
parochiekerk van de H. Maria Geboorte te 
Losser werd haar lichaam op 6 1uni 1996 

te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

'Klein maar dapper' is een gezegde dat pre
cies btj haar paste Ondanks alle tegensla
gen en ziektes bleef ze overeind en na het 
overlijden van haar man in 1977 probeerde 
ze als vrijwilligster in St. Maartenstede weer 
een zinvolle invulling aan haar leven te ge
ven. Daar heeft ze jaren met plezier gewerkt 
en er veel vnenden en kennissen gemaakt. 
Toen het huis aan de Froenstraat haar te 
groot werd keek ze uit naar andere woon
ruimte die ze vond aan De Langenkamp. 

Wat was ze blij met haar nieuwe huisje dat 
ze in haar eigen warme stiJI inrichtte. Ook m 
deze nieuwe omgeving maakte ze snel 
vrienden. 
Iedereen was hier altijd van harte welkom 
maar van haar kinderen en kleinkinderen 
hield ze toch het meest. 
Ze zei altijd: "Mijn kinderen zijn mij alles•. 
Erg veel last had ze de laatste 1aren van de 
warmte en toen ze de kans kreeg om te ver
huizen naar een koeler plekje greep ze die 
met beide handen aan. Net toen ze in haar 
nieuwe woning kon werd ze ziek. Op be
wonderenswaardige wijze knokte ze zteh 
over elke tegenslag heen. 
Na een verblijf van 11 weken in het zieken
huis en 5 maanden op 'Het Roessingh" kon 
ze eindelijk naar haar vertrouwde omgeVlng 
terug. Met al haar beperkingen heeft ze hier 
toch nog enkele fijne weken kunnen zijn. 
Veel sneller dan verwacht kwam er een eind 
aan het leven van "ons mam· en oma. 
Wij zullen haar heel erg missen. 

Kinderen en kleinkinderen 

Losser, 6 1uni 1996 


