


Zorgzaam en gelovig is ons voorgegaan 

Jo Boersma-van Oosterwijk 
sinds 23 april 1949 echtgenote van Johan Boersma 

Zij werd in Wierden geboren op 18 oktober 1924. 
Gesterkt door het Sacrament van de Ziekenzalving 
ging ze van ons heen op 30 augustus 1992 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. 
We hebben haar dankbaar herdacht in de Uitvaartmis 
in de Mariakerk te Oldenzaal, waarna de crematie
plechtigheid volgde in het crematorium te Usselo, 
op 3 september. 

In zo'n korte tijd hebben we afscheid moeten nemen 
van haar, die voor ons zoveel betekende, maar bij het 
verdriet voelen we ons getroost door haar levenswijze 
en levensmoed. 
Meer dan 43 jaar was ze in een gelukkig huwelijk met 
haar man verbonden. Samen hebben ze gezorgd 
voor hun gezin van 6 kinderen, die veel van hen 
mochten ontvangen; niets was hun teveel. 
Zij had een luisterend oor voor de vreugde en voor de 
problemen van haar kinderen, waarbij ze ieder de 
ruimte gaf om het leven naar eigen overtuiging in te 
richten. Ze was dol op haar 9 kleinkinderen, intens blij 
dat het tiende op komst was. 
Ze ging voor het eerst met haar man op vakantie na 
een huwelijksperiode van 20 jaar; na veel jaren van 
zorg voor het gezin genoot ze daarvan intens en kreeg 
ze de kans daar elk jaar opnieuw van te genieten, 

steeds verder van huis. Trots bleef ze op de hechte 
familieband. 
Vlak voor Kerstmis verhuisden ze van de Staken
kamplaan naar De Wieken 12; ze hadden daar samen 
in hun nieuwe huis fijne rustige jaren willen doorbren
gen, maar al gauw openbaarden zich de voortekenen 
van een ernstige ziekte; wat was ze bezorgd voor haar 
man en voor zijn toekomst. 
Na een innerlijke strijd heeft ze de moeilijke sttuatie 
bewust aanvaard, dankbaar voor alle goede zorgen, 
die zovelen aan haar hebben gegeven. 
Ze was sterk in haar geloof en leefde van harte mee 
met haar parochie en met de kerkelijke vieringen. 
In haar ziekteperiode voelde ze zich gesteund door 
het gebed, door de H. Communie, maar vooral door 
het Sacrament van de Zieken, dat ze bewust temid
den van haar naaste familie ontving; zij was de sterke 
vrouw, die berusting en kracht uitstraalde. 
Ze is ingeslapen in verwachting van 'de nieuwe hemel 
en de nieuwe aarde". 
Moge ze zo tot ons blijven spreken en voortleven in 
ons midden. 

Voor uw medeleven tijdens haar ziekte en na haar 
overlijden zijn we U bijzonder dankbaar. 

J.J. Boersma 
Kinderen en kleinkinderen 


