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Hennie Borghuis 

echtgenoot van Lies Borghuis - Oude Reimer. 

Pa werd geboren op 26 april 1919 in Steggerda in Friesland. 
Na te zijn gesterkt door het Sacrament der Ziekenzalving over
leed hij in het bijzijn van zijn familie op 16 december 2004. Op 21 
december hebben wij afscheid van hem genomen. 
Het kerkkoor, waar hij tot voor kort jarenlang enthousiast en be
wogen koorlid van was, zong de Eucharistieviering. Hierna heb
ben we hem te ruste gelegd op het parochieel kerkhof te 
Deurningen. 

Pa groeide op op een boerderij in het Friese Steggerda. 
Door tegenslagen verhuisde pa op ?-jarige leeftijd met vader, 
moeder en broer Frits naar een boerderij in het Twentse Volthe. 
Na de lagere school heeft pa de Landbouwschool gevolgd, waarna 
hij ging werken als smidsknecht. Pa zijn interesse ging uit naar 
de natuur, cultuur en techniek. Hij had graag verder willen leren, 
echter om economische redenen was dit niet mogelijk. In 1936 
kocht de vader van pa een boerderij aan de Vliegveldstraat in 
Deurningen. 
In 1950 trouwde pa met Lies Oude Reimeren uit dit huwelijk zijn 
9 kinderen geboren. Op de boerderij volgden vele jaren van hard 
werken en de daarmee gepaard gaande zorgen, met als resul
taat een groot pluimveebedrijf. 
Pa had niet veel voor zichzelf nodig. Hij stelde zich in dienst van 
de boerderij en zijn gezin, waar hij dan ook veel wilskracht en 
energie in heeft gestoken. 
Ondanks zijn levenswijze, dat destijds wel eens als streng werd 
ervaren, was er genoeg ruimte binnen het gezin om op een ple
zierige manier met elkaar om te gaan. 

Naast het vele werk vond pa altijd nog wel even tijd voor een 
praatje met een "eierklant" of om zitting te nemen in besturen 
van diverse verenigingen. Veel energie heeft pa destijds, samen 
met anderen, gestoken in de oprichtingscommissie van het Dorps
huis Deurningen. 
Pa was een gelovig man. Het geloof was een houvast in zijn 
leven en het gaf hem steun in moeilijke perioden. 
Zingen in het Deurnings Kerkkoor, waarvan hij ruim 55 jaar lid is 
geweest, was zijn grote passie en dan vooral het Gregoriaans. 
De laatste jaren heeft pa samen met ma nog veel kunnen genie
ten van fietstochtjes en reizen, waarbij vooral de reis naar Lourdes 
en Israël een onuitwisbare indruk bij hem heeft achtergelaten. 
Een dagtochtje afgelopen zomer met zijn gezin naar de boerderij 
in zijn geboorteplaats Steggerda vond hij prachtig. Daarnaast 
werden de bezoekjes aan de kinderen en kleinkinderen niet over
geslagen. 
Pa las veel over cultuur en geschiedenis maar ook de actualiteit 
en het sportgebeuren volgde hij nauwgezet via de krant en de 
televisie. 
Dit jaar kreeg pa bericht, dat hij een ongeneeslijke ziekte had. Hij 
bleef de dingen zoveel mogelijk doen, zoals hij gewend was, maar 
moest de laatste tijd steeds meer toegeven aan de ziekte. 
De moedige manier, waarop pa afscheid heeft genomen van het 
leven, heeft bij ons een goed gevoel achtergelaten. 
Hij putte veel kracht uit het, in het bijzijn van ma en de kinderen, 
ontvangen Sacrament der Ziekenzalving. 

Pa, we zijn je dankbaar voor het vele dat je ons hebt 
gegeven en zullen je blijven herinneren als een zeer 

toegewijde man en huisvader. 

iedereen wordt langs deze weg hartelijk bedankt voor de blijken 
van medeleving tijdens de ziekte en na het overlijden van pa. 

Moeder Borghuis, kinderen en kleinkinderen. 


