
Men zegt zo gauw: "Het is voorbij". 
Dat is niet waar. 

Het is maar tijdelijk. 
Men komt weer bij elkam'. 



t 
Ter dierbare herinnering aan 

Anny Boersma - Neutink 

sinds 1970 weduwe van Henk Boersma 

Ze werd geboren op 18-8-1925 te Weerselo. 
Ze is gestorven na het ontvangen van de 

Ziekenzegen op 20-12-1996 te Deurningen. 
Na een plechtig gezongen Uitvaartviering hebben 

we haar te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te 
Deurningen op 24-12-1996. 

Anny was een vrouw en moeder die zich met be
wonderenswaardige inzet in haar leven heeft gered. 
Ze was lief en zorgzaam voor velen. Ze wist al vroeg 
wat werken was. In 1951 trouwde ze met Henk 
Boersma in haar ouderlijk huis. Ze verzorgde toen 
eerst haar ouders en schoonvader en kreeg er lang
zamerhand de zorg voor haar acht kinderen bij. En 
dat deed ze naast het werk op de boerderij. 
Er was groot verdriet toen haar eerste dochtertje op 
tweejarige leeftijd stierf. De jaren daarop werd haar 
man ziek en na een liefdevolle verzorging heeft ze 
hem veel te jong moeten missen. Toen kwam de 
zorg voor haar gezin op haar alleen neer. Dat is niet 
gemakkelijk geweest. De kinderen hebben echter 
hun bestemming gevonden. Anny was erg blij dat 
Rinie en Gerard thuis trouwden en bij haar kwamen 
wonen. 

Anny was een sterk gelovige vrouw. Als ze kon be
zocht ze de kerk en ze is drie keer naar Lourdes ge
weest. Ze vond bij Maria ook weer bijzondere kracht. 
Ze hield ook van op vakantie gaan, en de latere ja
ren tochten met de auto maken. Het kon eigenlijk 
niet lang genoeg duren. Ze was ook graag in gezel
schap en had de kinderen graag om haar heen. Als 
er ergens feest was beleefde ze dat intens mee. 
Voor de negen kleinkinderen was ze een lieve oma. 
Eerst speelde ze met hen, en later toen ze ziek was 
konden ze haar al af en toe helpen. Ze was ook vol 
van een lied waarin gezongen werd over: "Geef de 
kinderen een betere wereld." 
De laatste jaren werd haar gezondheid zwakker. Met 
ondersteuning van het ziekenhuis en de goede ver
zorging thuis van Rinie en Gerard en de anderen 
heeft ze het nog lang vol kunnen houden. Ze wilde 
ook nog leven voor de kleinkinderen en haar kinde· 
ren . 
Toen haar krachten echt sterk afnamen heeft ze de 
Ziekenzegen ontvangen en is kort daarop rustig ge
storven. 

Moeder en oma bedankt voor alles wat je voor ons 
gedaan hebt. Rust nu met vader in het Huis van 

God, waar je gelukkig mag zijn. 

leder die met ons heeft meegeleefd bij het overlijden 
en afscheid van onze lieve moeder en oma willen we 
graag heel hartelijk daarvoor bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 


