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Liefdevolle herinnering aan 

Johannes Hermanus Borgman 
Herman 

Pa werd geboren op 9 januari 1936 in KlaZJenaveen. Op 24 november 1961 trouwde hij met Maria Aleida (Leidy) Wehkamp. 
Samen kregen ze vier k•nderen: Rosemarie. Wilma. Josephîne en Gerard. Pa is overleden op 28 december 2003. Wij hadden 
hem voor het laatst ;n ons mldden tijdens een Ultvaartd,ensl op 3 januari 2004 in de parochiekerk van de H.Nicolaas in Denekamp, 
waarna de begrafenis plaatshad op het parochièle kerkhol. 

Na 67 Jaren 1s een einde gekomen aan een leven. dat pa met waard1gheid heelt ingevuld. Hij groeide op in Klazienaveen. 1n een 
gezin met één zus en drie broers. Na het vroege overlijden van zijn vader was pa samen met oma de drijvende kracht thuis. Als 
oudste zoon nam hij zitn verantwoordelijkheid. Jets. wat hij in ZIJn verdere leven telkens heelt gedaan. 
Nadat pa de ulo in Klazienaveen had doorlopen begon vrij snel ziJn loopbaan als gemeenteambtenaar. Eerst op het gemeente
hUIS in Emmen, daarna 1n Denekamp en Eibergen. In 1973 keerde hij terug naar Denekamp om gemeentesecretaris te worden. 
Dat bleef pa tot hij in 1993 gebruik maakte van de VUT-regeling. Toen zette hij een punt achter een mooie carrière, d1e mogeliJk 
was geworden doordat ma hem op alle fronten steeds heeft ondersteund. 
Hoewel de binding met Drenthe altijd is gebleven, voelde pa ZICh op zijn plaats 1n Twente. Thuis aandeAlerdink in Denekamp 
was hij het liefst. Graag zat hij op zijn kantoor achter de computer. Of las hij kranten. tijdschriften en boeken. Streektalen en 
plaatselijke politiek hadden zijn interesse. 

Pa was een familiemens. Hij zag graag dat het iedereen goed ging en vond het fijn hen met raad en daad te kunnen bijstaan. 
De laatste jaren genoten pa en ma volop van de kleinkinderen. De belangstelling voor de familie vormde de basis voor zijn 
grootste hobby: de genealog1e. Ruim dertig jaar is pa bezig geweest met het napluizen en optekenen van de levensgeschiedenis 
van zijn voorouders. 
Pa schreef de zogeheten stambomen allemaal uit met de hand, op vele rollen pap1er. 'Wie schntft. d1e bliJft', was een van zijn 
motto's. Pa schreef meerdere boeken. De uitgave van een boek over de familie Borgman werd ziJn levenswerk. 
Naast zijn tijdrovende baan was pa zeer actief in het culturele leven van Denekamp. Hij wilde Zijn vrije tijd graag nuttig beste
den. Besturen en organiseren zaten hem in het bloed en dat kon hij dus ook uitstekend. Pa was mede-oprichter van de 
Shchhng Heemkunde en voorz1t1er van onder meer het Oost-Europa Comité en de Molenstichting 
Pa teelde gestructureerd en was altijd zeer nauwkeurig. Als hij een doel voor ogen had, dan deed hij alles om dat ook te 
bereiken. De perfectie dlfl h1j nastreefde. verwacht1e hij ook van anderen. Dat was mei alh)d even makkeliJk. 
Voor ZIJn vele arbeid 1s pa meerdere keren onderscheiden. Zeer verguld was h1j beg1n 2003, toen hij door de grootste camavals
veremgulQ van Denekamp vanwege ziJn vele vrijwilligerswerk werd uijgeroepen tot de Beste Peer van 2003. 
Pa had nog zoveel plannen. maar in de voorbije zomer werd hij getroHen door een hersenbloeding . Toch toonde h1j ook in deze 
zware liJden ZIJn wilskracht en doorzet1ingsvenmogen. Voor de vele mooie en gelukkige momenten met pa ZIJn we dankbaar. 
Een tweede hersenbloeding, op de geboortedag van zijn eerste kleinzoon, dreef pa in een gevecht dat hij met kon w1nnen. Na 
ontvangst van de Ziekenzalving, op de verjaardag van ma, is pa zondag 28 december overleden m het ziekenhuls Medisch 
Spectrum Twente in Enschede. 
Zelfstand1ghe1d en onafhankelijkheid waren sleutelwoorden in de levensvisie van pa. Daarom zitn we blij dat hem een leven 
bespaard IS gebleven dat hij nooit heeft gewild. Maar bovenal zullen we onze lieve en zorgzame man, vader en opa enorm gaan 
missen. 

Denekamp. 3 januari 2004. 

M.A.Borgman-Wehkamp 
Kinderen en kleinkinderen 


