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Ter nagedachtenis aan 

Pater Cajetanus Borggreve, Karmeliet 

Johannes Bernardus 

Geboren 5 maart 1916, ingetreden in de Orde van Karmel 
4 september 1939, geprofest 16 september 1940, priester 
gewijd 14 juli 1946. 
Overleden 11 september 2002 te Malang (Indonesië) en aldaar 
begraven op 13 september 2002. 

In 1948 vertrok pater Borggreve naar de Missie in Indonesië 
waar hij achtereenvolgens pastoor was in Malang, Jember, 
Banjuwangi, Sumenep op Madura, Pandaan, en tenslotte rector 
van het bejaardenoord in Lawang. Met al zijn ijver heeft hij zich 
ingezet voor de verkondiging van Gods Woord en het geluk van 
zijn mensen, waarbij zijn inzet voor de geringen een voorname 
plaats innam. Hij liet zich bij zijn werk leiden door het woord 
van de Heer: .. Wat gij voor de minsten der Mijnen hebt gedaan, 
hebt gij voor Mij gedaan." Zelf eenvoudig van geest kon hij in 
zijn pastorale werk zeer goed omgaan met kinderen en bejaar
den. Op school tekende hij vol verve met krijt op het school
bord engelen en duivels, Jezus en Maria, tot en met de H. 
Drievuldigheid. 
De armen wisten altijd de weg naar zijn pastorie te vinden en 
gingen er nooit met lege handen vandaan. Zijn vakanties in 
Nederland gebruikte hij altijd om weer geld en goederen bij 
elkaar te bedelen, die hij dan in Indonesië met gulle hand uit
deelde. Menigeen in Tilligte en omgeving zal zich pater Borg
greve kunnen herinneren. Hoe hij in zijn pij, met tropenhelm op, 
al fietsend van plaats naar plaats trok om famil ie, vrienden en 
relaties te bezoeken. 

Moeilijke situaties ging hij niet uit de weg. Zijn werk in 
Sumenep op Madura was zwaar door de klimaatomstandighe
den, maar vooral ook door de houding van de Moslim bevol
king, die niet op een missionaris zaten te wachten. Naast 
het Javaans heeft hij zich daar ook het Madurees machtig 
gemaakt. 
Als voorbereiding op zijn missionaire taak heeft pater Borg
greve hier in Nederland bij de Memisa een medische missie 
cursus gevolgd. Door deze relatie met de Memisa kreeg hij 
vele jaren medicijnen toegestuurd, die hij gebruikte om de 
zieken onder zijn mensen te helpen. Hij werd daarom ook wel 
.. Dokter Borggrep" !zoals ze zijn naam uitspraken) genoemd. 
De laatste jaren van zijn pastoraat werden steeds moeilijker, 
omdat hij de veranderingen in de kerk niet meer kon volgen. Dit 
leidde soms tot botsingen tussen zijn oude, vertrouwde opvat
tingen en gedragingen, en de veranderde aanpak en levens
wijze van de jongeren. Maar altijd bleef hij de man die vol 
ijver zich bleef inzetten. Door zijn mensen werd hij daarom zeer 
gewaardeerd. 
Het laatste jaar van zijn leven namen zijn geestelijke vermo
gens langzaam af en vond hij een goede verzorging in het 
kloosterbejaardenoord van de Karmel in Malang: Bukit Dieng. 
Zijn liefste wens is nu in vervulling gegaan: hij ligt begraven 
in zijn dierbaar Indonesië. De Heer van alle Leven heeft zijn 
arbeidzame knecht nu tot zich geroepen om hem alle rust te 
geven in Zijn Heerlijkheid 

Wij danken u van harte voor alle liefdevolle zorg die u hem 
tijdens zijn leven, en ons nu na zijn dood hebt getoond. 

Fam. Borggreve 
Missieprocuur Karmel 


