
Onbegrijpelijk is voor ons dit heengaan, 
nu wij alleen in 't leven blijven staan. 

Met liefde en trots denken we terug 
aan mijn lieve man en pappie 

Job Borggreve 
echtgenoot van 
Ellen Velthuis. 

Hij werd geboren op 19 mei 1955 als 
jongste in een gezin van zeven kin de. 
ren. Door een noodlottig ongeval werd 
hij van ons gescheiden op 25 juni 1984. 
Op vrijdag 29 juni hebben wij hem aan 
God toevertrouwd en hopen dat hij in 
Gods huis de plaats krijgt die hij ver
dient. 

Hij heeft genoten van zijn jeugd en 
zijn leven. Met zijn opgewekt karakter 
en zijn diepe belangstelling voor men
sen om hem heen, was hij ieders steun 
en toeverlaat. H ij zocht en vond altijd 
het goede in mensen. Er ging zoveel 
rust en kalmte van hem uit. Ik wil pro
beren aan hem een voorbeeld te nemen 
wat betreft zijn goedheid en zijn ver
antwoordelijkheidsgevoel, om net als 
Job een steun, hulp en toeverlaat te 
zijn voor Marleen en de mensen om 
ons heen. 

Ellen Borggreve• Vel thuis 
Marleen 

Het is ook voor ons onbegrijpelijk dat 
Job op deze wijze afscheid moest ne
men van zijn vader en moeder, broers 
en zusters. Het geloof dat hij bij God 
verder leeft moge ons tot steun en 
kracht zijn, ook al ervaren wij juist nu 
hoe moeilijk dit geloof ons valt. 
Job hield van Gods schepping en was 
altijd dankbaar dat hij genieten mocht 
van de natuur om hem heen. 
Hij was degene die ons steeds bemoe 
digde met zijn blij en opgewekt karak 
ter . Daardoor heeft hij zoveel betekend 
voor zijn vader en moeder en voor ons. 
Niets was hem teveel. Zijn gezin stond 
voor hem op de eerste plaats. 

Voor uw blijken van medeleven die U 
hebt betoond na het zo plotseling overlij
den van mijn lieve man en pappie, onze 
zoon, schoonzoon, broer, zwager en 
oom, betuigen wiJ u onze oprechte 
dank. 

Ellen Borggreve-Velthuis 
Marleen 
Fam. Borggreve 
Fam. Velthuis 
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