
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johanna Christina Margaretha 
Meijerink 

Z j werd op 20 1uli 1905 te Losser 
geboren. Haar kerkelijk huwelijk sloot 
zij in haar geboorteplaats op 7 novem· 
ber 1934 met 

Jozef Gerhardus Boerrigter. 
Zelf deed ZIJ meerdere uitspraken, die 
op een naderend einde wezen. Zij ont· 
ving bewust de ziekensakramenten en 
op 23 augustus 1984 stierf zij zeer 
rustig in "Ziekenzorg" te Enschede. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte · 
parochie te Losser werd zij begraven 
op 27 augustus 1984. 

"Thuis hebben wij het altijd erg gezel. 
lig gevonden. We lachten veel. Steeds 
waren er ondeugende trekjes en speels 
vertelden we elkaar de waarheid," 
Anna hield veel van haar man, haar 
twee dochters, de twee schoonzonen 
en de kleinkinderen. Z e kende een 
sterke familieband en leefde met ieder· 
een mee. Alles zag zij, alles hoorde 
ziJ en streefde er naar, dat in huis al· 
les netjes verzorgd was en iedereen 
zich daar op z11n gemak voelde, 

Z ij was zeer godsdienstig. Vereerde in 
sterke mate Maria. Blij was ziJ, dat ze 
eenmaal Lourdes kon bezoeken en de 
H. Antonius bracht uitkomst in verlo
ren zaken. 
De laatste jaren fietste zij rustig en 
veel door de natuurschone omgeving. 
Heerli jk vond Z IJ het om dan op een 
bank te kunnen zitten: af en toe iets 
zeggen, rondki jken, plant of bloem zien, 
vogelgeluiden beluisteren en ontspan
nen naar huis terugrijden. 
Gekscherend zei ze eens bij een af. 
scheid: "Setter oe •. 
Wij geloven en bidden, dat ons aller 
"tante Anna" zich nu verbeterd heeft 
door een glorievol verblijf bij U, in de 
hemel. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame 
moeder, schoonmoeder en oma, betui 
gen wij u onze oprechte dank. 

J. G. Boerrigter 
kinderen, behuwd - en 
kleinkinderen. 


