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Om altijd in dankbaarheid te blijven denken aan 

TONNIE BORGHUIS 

echtgenoot van Anne-Marie Neef 

papa van Arjan 

Geboren te Lonneker op 13 juni 1945. Overleden 
te Hengelo Ov. op 6 januari 1993 en begraven op 
11 januari 1993 te Hengelo Ov. 

Lieve Tonnie, beste papa, 

Je betekende alles voor ons. Je was een en al zorg 
voor ons. Toen je hoorde dat je niet meer beter kon 
worden, vond je het verschrikkelijk erg dat je ons 
alleen achter moest laten .Van jongs af aan heb je 
altijd hard gewerkt, eerst thuis op de boerderij en 
later als schilder. Je werk betekende alles voor jou. 
Toen je op 45 jarige leeftijd je ontslag kreeg, was 
dat een grote klap voor je. 

Je was zacht van karakter altijd eerlijk en oprecht, 
vrolijk en opgewekt. Je had een hekel aan ruzie en 
vond altijd alles goed. Soms was je te goed. 
Samen hebben we vaak veel plezier gehad van 
onze vakanties vooral in de bergen van Oostenrijk, 
daar genoot je zo van! Mooie muziek en schilderen 
waren je lust en je leven. Toch ging je leven soms 
niet altijd over rozen, je voelde je vaak onzeker en 
onrustig. Op Wrtte Donderdag 1992 kreeg je be· 
richt dat je ongeneeslijk ziek was. Toen begon een 
moeilijke tijd voor ons allen. Maar je hebt je ziekte 
heel moedig gedragen. We konden er heel goed 
met elkaar over praten. Je putte veel kracht uit je 
geloof en. je gebed. Onze reis naar Leurdes 
betekende veel voor je, ook al bracht je dat geen 
genezing. De laatstetijd ging het snel bergafwaarts 
met je. 
Onbegrijpelijkdat je tenslotte in drie dagen van ons 
wegging. Het was ons te snel, maar je hoeft nu niet 
meer te lijden. 

'Tonnit, 6eáankJ voor affes. 
Papa, we fiaááen nog zovee{ puumen samen. 

;l.nn.e-Marit en ;l.rjan.. 


