
Hij had nog heel graag verder willen leven 
lachend, groetend. opgeruimd. 
Zijn zorg en liefde volop geven, 

maar ZIJn hart heelt onherroepeliJk verzuimd. 

Albert Borghuis 

Geboren in Oldenzaal op 4 november 1960 
op 10 me1 1985 getrouwd met Gerda Even. 

ZIJ werden de gelukkige ouders van 
R1ek. Daniêlle en lmdy. 

Zeer onverwacht en veel te vroeg 1s hiJ op 
12 Januari 1999 op 38-Jarige leeftiJd 

overleden. 

"De beste wensen voor het nieuwe jaar ..... " 
W1e had kunnen denken dal dit jaar voor Albert 
maar zo kort zou zijn. Op 12 Januari ging je 
's avonds. zoals zo vaak, nog even hardlopen. 
Na 10 m1nuten kwam JO al weer thuis en ver
volgens was er geen tijd meer om samen met 
Gerda het kopje koffie op te dnnken. 
Albert, JIJ had samen met JOUW gezin nog 
zoveel plannen. Jullie huis, de verbouwing, 
was bijna al, maar de tijd om van dil alles te 
genielen, werd jou niet gegeven. Je was een 
man die hield van mensen om ZICh heen, van 
gezelligheid. Het spreekwoord "gezelligheid 
kent geen tiJd" was op jou zeker van toepas
Sing 

Altijd goed gehumeurd stond je voor iedereen 
klaar. Gerda en de kinderen kwamen op de 
eerste plaats. R1ek, Danlelie en lindy waren Je 
lust en je leven. Je genoot van het voetballen 
van Riek en je stond op het punt om begeleider 
van zijn team te worden. Met de meisJeS fletste 
Je vele kilometors door de "Zandbergen" en 
ook in het zwembad waren jullie vaak te vin
den. 

Je grote hobby was de garage. Uren kon jij Je 
h1er. met je eindeloze geduld, vermaken. Op 
het werk was je een zeer gewaardeerde mede
werker en bovendien een graag geziene colle
ga. Aan de Sportlaan was je vaak rond het hUls 
aanwezig, in de tUin of gewoon om een praat
je te maken met een buurman of buurvrouw. 
Ook zij zullen je gezellige karakter heel erg 
missen. 

Zo kunnen we nog veel meer over JOU vertel
len, maar daarvoor IS d1t prentje veel te kle1n. 
Albert, zonder JOU zal het nooit meer hetzelfde 
zijn. Gerda, de kinderen en de familie zullen JO 
altijd blijven missen en nooit vergeten. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij 
deze uitvaart zijn WIJ u zeer dankbaar. 

Geráa. Riek. Danielle. Lmdy 
en famlf1e 


