
Gedenken we dankbaar 
GERHARDUS JOHANNES MARTINUS 

BORGERINK 
echtgenoot van 

MARIA ANTONIA HAERMEIJER 

Geboren 6 oktober 1900 te Enschede. 
Aldaar overleden op 27 januari 1983. 
Begraven op de Costerbegraafplaats 

Bijna vijf- en vijftig jaar mochten hiJ 
en zijn vrouw samen z1jn m 'n gelukk g 
huwelijk en in alle gezondheid. 

In zijn werk was hij plichtsgetrouw 
en precies. Hij wilde niet opvallen. 
Enigszins gesloten kon hij zich 'I best 
uiten in de muziek: veertig jaar was hij 
een trouw lid van de R.K.Oratorium
vereniging. En de laatste jaren genoot 
hij intens van muziekplaten die hij el 
ke zaterdagmorgen draaide. 
Zijn grote liefde gold de natuur: intens 
kon hij genieten van zijn tuin met alles 
wat hij daarin had aangebracht. 
Kerstmis was Zijn feest. 

Zijn eigen huis was hem alles. 
Toen ziekenhuisopname noodzakelijk 
werd, probeerde hij dit dan ook uit te 
stellen. Maar toen hij zich daar een
maal geborgen wist, kwam zijn gevoel 
voor humor terug. En trots was hij op 

een door .. Hanny met haar klas" ge
maakte kerststal. 

Zijn geloof zat diep. Zijn Godsver
trouwen was groot. Hij was 'n bijzon
der vereerder van Maria van Altijddu
rende Bijstand. De laatste maanden 
volgde hij elke zondagmorgen de:: 
Eucharistieviering via de televisie of 
radio. Hij hoopte weer gauw zelf naar 
de kerk te kunnen gaan want dat hoor 
de bij zijn leven. 

Dat heeft niet meer zo mogen zijn. 
Na een dieptepunt in zijn ziekte vóór 
Kerstmis scheen alles goed te komen. 
Toch is hij, nog vrij onverwacht ge
storven. twee- en tachtig jaar oud. 
We zullen hem uitgeleide doen met 
het gregoriaanse: 
.. In paradisurn deducant te angeli." 

L.ieve vrouw, we zullen elkaar terug
Zien. Want liefde is sterker dan de 
dood. - Hanny en Eduard, houdt in 
ere wat moeder en ik jullie hebben 
meegegeven. 

ONZE VADER WEES GEGROFT 

Wij danken U voor Uw meeleven. 
M. A. Borgerink-Haermeijer 

Hanny - Eduard 


