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WiJ willen in dankbaarheid terug denken 

aan 

Gerardus Albertus Borggreve 
Geboren 3 juni 1903 te Klem Agelo. Na 
een kortstondige ziekte. na voorzien te ziJn 
van het sacrament der zieken. overleden op 
21 juli 1988 te Oldenzaal. We legden zUn 
lichaam ter ruste op het R K. Kerkhof te 
Ootmarsum op 23 JUli 1988. 

In alle eenvoud heeft hü geleefd, genietend 
van elke daq die God hem gaf. geinrer
resseerd in het lief en leed van een ieder 
die hem nabij was en dankbaar voor de 
zorg en steun die men hem gaf. 
Veel was hü bezig in zün tuin, geboeid 
door alles wat er groeide en bloeide en trots 
op hetgeen hU verbouwde, het liefst de
lend met iedereen die bü hem kwam. 
zun vroegere werk als wagenmaker groeide 
uit tot z[jn hobby, want houtbewerking was 
het liefste wat hü deed. 
Met eenvoudig gereedschap, veel geduld 
en vakmansschap was hU hier nog dagelijks 
mee bezig, de half afgemaakte zitbankjes 
en kaarsenstanciaards zijn de stille getuigen 
van zun plotseling ziek worden. 

Ook tegenslagen. verdriet en teleurstelfin 
gen zün hem niet bespaard gebleven. maar 
ze konden zijn opgewektheid en goedheid 
niet aantasten. Het gebed en geloof in God 
heeft ook een grote plaats ingenomen in 
zijn leven, moge de goede God hem nu 
belonen voor al het goede wat hiJ voor een 
1eder gedaan heeft. 
Het is jammer dat door zUn plotselinge ziek. 
te, zun lichaam hem niet de kracht gaf om 
met woorden afscheid te nemen en dargene 
te zeggen wat hU met z[jn ogen en han
den probeerde duideiUk te maken. 
Dank aan allen die m[j aandacht schonken, 
maar vooral zU die mü de laatste jaren LO 
liefdevol verzorgd hebben. 
Dat hij moge rusten in vrede. 

W1j danken U hartelijk voor uw medeleven 
tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve broer. zwager en oom. 

De familie 

Ootmarsum. JUli 1988 


