
In dankbare herinnering aan 

t Maria Aleida Borgman 

weduwe van 
Jan Ferdinand Joseph Efftink 

Zij werd geboren op 3 oktober 1914 te Nieuw 
Schoonebeek. Gesterkt door het Sacrament van de 
Zieken is zij overleden op 20 maart 1996 te Delden. Na 
de viering van de Eucharistie in haar parochiekerk van 
de H. Blasius te Delden werd zij begraven op het 
kerkhof van de parochie. 

Moeder werd geboren in een groot katholiek gezin in 
Drente. Vanwege de minder goede omstandigheden in 
dit gebied ging zij op jeugdige leeftijd met velen uit 
haar omgeving naar Twente. Ze werkte in gezinnen in 
Oele, Hengelo en Delden, waar zij ook vader heeft 
leren kennen. 
Onze ouders zijn getrouwd op 6 januari 1939. Dit was 
een jaar voor de tweede wereldoorlog. Armoede en 
angst was er enerzijds, blijdschap en vreugde kenden 
vader en moeder anderzijds om ons jonge gezin. 
Beiden zetten zij zich volledig in om te zorgen, dat wij 
het als kinderen goed zouden krijgen. 
Moeder was altijd in huis bezig. Z ij kon goed koken. Zij 
kon van niks altijd van alles maken. Met breien en 
haken wist zij van alles te maken. Zij hield van 
gezelligheid. 

Het deed onzeoudersgoed,datwij onze plaats vonden 
in de maatschappij. Zij waren gek met hun kleinkinde
ren. Als moeder na het sterven van vader haar verjaar
dag vierde en alle kleinkinderen zaten aan één tafel 
dan was zij zichtbaar trots en vond zij voldoening voo; 
haar werkzaam leven. 
De laatste jaren met Lidie vond zij mooi. En het deed 
haar pijn, dat zij afscheid moest nemen. Zij had nog zo 
graag de geboorte van een achterkleinkind en het 
huwelijk van een kleink ind meegemaakt. 
Heel bewust en in rust en overgave heeft zij afscheid 
genomen van alles, wat haar hier lief was. Zij beleefde 
haar sterven als een doorgang naar het eeuwig Vader
huis, waar zij ieder zal ontmoeten die haar in geloof is 
voorgegaan. 
Haar leven en haar afscheid zij voor ons onvergetelijk. 
In ons hart zullen wij altijd dankbaar en trots blijven, dat 
zij onze moeder en oma is geweest. 

Heer onze God, wil in uw eeuwig Licht onze 
moederen oma voor altijd opnemen. Laat Uw 
eeuwig Licht haar verlichten. Geef dat haar 
liefde en haar leven ons altijd tot voorbeeld 
mogen blijven. 

Voor uw belangstelling en medeleven, ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze moeder 
en oma, zeggen wij u hartelijk dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 

Delden, maart 1996. 




