
Vol goede moed 
ben Je steeds 
door het leven gegaan. 
Je had dat graag nog een 
liJd verder gedaan. 
Al lOUW liefde 
heb je ons gegeven . 
Met die herinnering 
zullen we verder leven . 

JOHANNA BEUVINK 

weduwe van 

Sernardus Anionlus Borghuis 

Ze werd geboren te Lonneker op 13 maart 
1910 en door de Doop opgenomen in de 
Kerk van Jezus Christus. Na een kort 
ziekbed waarbiJ ze het sacrament van de 
ziekenzalving ontving. ging ze plotseling 
van ons heen in het ziekenhuis te Olden
zaal , op 29 december 1985. Op 2 januan 
hebben we voor haar de Uitvaartdienst 
gehouden in de Mariakerk te Oldenzaal 
waarna haar lichaam aan de aarde werd 
toevertrouwd op de r. k. begraafplaats 
aldaar. 

Als oudste thuis heeft ze in haar jonge 
jaren veel werk verzet op de boerderij , 
waarna zij Introuwde in het huis van haar 
man , daar woonden verschillende mensen. 

voor wie ze zich met veel zorg heeft in
gezet, maar haar leven werd daardoor 
niet altiJd even gemakkeliJk. Vooral omdat 
ze al in 1964 haar man moest verliezen 
en alleen voor haar taak kwam te staan. 
Ze was een vitale vrouw met een vrolijk. 
opgewekt karakter. Een grote bezorgdheid 
tekende haar leven. d1e ze vooral toonde 
voor haar kinderen en voor haar kle in
kinderen. van w1e ze zielsveel hield. Altijd 
was ze bereid een handje te helpen, altijd 
bezig met haar handen, vol belangstell ing 
voor anderen. Daarbij hield ze van de 
natuur, met de fiets als haar trouwe met
gezel. Ze was een zeer gelovige vrouw, 
die leefde vanuit het gebed, het kontakt 
met haar nabije God. De persoon van 
Maria betekende veel voor haar; ze sloot 
zi ch graag aan bij processies en gods
dienstige samenkomsten. Enthousiast was 
ze over de kerstvieringen in haar parochie
kerk; zingend kwam ze thu is , 'I Is ge
boren het goddelijk Kind". Kort daarna 
werd ze geroepen voor altijd Kerstmis te 
mogen vieren in Gods heerl ijkheid. 
"Weest welgezind, daar gij eerst de Ver
losser vindt". 

Voor uw blijken van medeleven na het 
overl ijden van onze lieve moeder en oma 
zeggen we u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


