
GroN 1!11 secuur was je inzet voor alles. 
Moge deze wrder levt'n in ons allen. 
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In dankbare hennnenng aan 

Johannes Albertus Borggreve 

echtgenoot van Johanna Geztna Velthuis 

Hï werd geboren op 21 september 1906 te Beunmgen 
(Losse!). Gesterlrt door het Sacrament der Zteken op zat er
dagmiddag 6 JUni 1998, is hij één week later op zaterdag
mlddag 13 JUnt van ons heengegaan. Wij hebben hem op 
H juni na een plechltge Euchanstievienng tn de St. Nteo
laaskerk ten grave gedragen op het katholieke kerkhof 111 
Denekamp. 

Een zorgzame vader is als een bezorgde echte opa op de 
gezegende leeftiJd van 91 1aar heengegaan. Een o~a ~ie bij 
Zijn vreedzaam sterven nog vroeg: .KoJ oenoeren n? 
.Joa pa", was 'I antwoord, • wie redt oons wa·. 
Hij knikte van: .. Dan is't good". Het typeert ZIJn zorgzame 
karakter. Z11n rotsvast geloof in God en het hiernamaals heir 
ben hem vaak geholpen. Het meest IS dat wel gebeurd biJ 
het schriJnende vertes van ziJn jongste zoon Jozef 1n 1984 
na een noodlottig bedn)fsongeval. Hij was ook een emotto
neel mens. dat voor een buitenstaander ntet of nauweliJkS 
merkbaar was. De zorg en zorgen om Ztjn hulpbehoevende 
vrouw, onze heve moeder en oma, hebben hem vooral de 
laatste jaren zwaar belast. Dat ze samen maar een hele korte 
tijd in hun .Appartementje" konden ZIJn heeft hem en moe
der groot verdnet gedaan. Ztjn gedrevenheld en doorzet-

tingsvermogen in vele opzichten, riep bij menig mens groot 
respect en soms grote verbazing op. Btj ziJn • vertelsels" over 
• vrooge" werden velen vaak stil en genoten intens of lach
ten zich slap. Ook zijn zeer brede belangstelhng voor tech
ntek en tn alles wat God heeft geschapen en de mens heeft 
voortgebracht tekenden eveneens Ztjn leven. Een leven 
waarin hij ook zeer betrokken was bij ntet alleen ZIJn geztn en 
kletni<lnderen, maar ook bij Zttn familie en ~enn1ssen. Op de 
fiets naar de lut, Olnzel, loste of Heng el. zoals hij dat 
noemde. waren één van zijn gebelde u'tles· Ook ntel te ver
geten ZlJil .stekkies" aan 't kanaal, de pontbeek en elders 
waar hij met ma en vnenden zeer gaarne vertoefde. 

Na een zeer bewogen en werkzame ~evensroute .n de 
faoriek, het hUis en de twn tS deze nu geetndtgd. 
Een route waar htj altJjd op oe kruistng van .Uefde en Trouw" 
voorrang gaf. 

Voor uw blijken van belangstelling tydens zijn leven, ziekte en 
uitvaart danken WIJ u oprecht. 01t m het biJZOnder het perso
neel van 't M.S. T. Oldenzaal, verzorgmgscentrum Dene
kamp en pastor Heuven van de St. Nrcolaasparochie. 

Denekamp, 
J. G. Borggreve-Velthuis 
Kinderen en klemkmderen 


