


Dankbaar gedenken we 

Helf"na ;\l Ar iA Sluijmer 
weduwe van 

THEODORUS JACOBUS BORCHERT. 

Ze werd geboren te Enschede op 22 augustus 
19011. "L.e overleed, na het ontvangen van de 
Sacramenten der Zieken, op ~ •pril 1986 in 
't Kleyne Vaert. We deden '"'"' uitgeleide 
t11dens de ultvaartdien~t in de St. Jacobuskerk 
op 11 april d a.v . waarna de crem.11ieplechrig
heid "olgde te Usselo. 

Samen met vader heeft ze oos .-en degcl11ke 
opvoediug gegeven, waar wc achtnàf erg dank
baar voor ZIJD. En dat deed ze tus~en alle 
drukte in de zaak door. Want nok daar lag 
hau hart en belangsrelling, tor her einde roe. 

Toen ze samen mN hem van een welverctiende 
rust kon genieten 111 hun tlat Edo Bergsma
laan 50 bleef ze de vele kontakten. die waren 
gelegd, onderhouden. L•ogz•merhand, vooral na 
liet overlijden van vader, na111eo haar krachten 
af en werd haar wereld kleiner. M•ar van ver
huizen wilde ze niets weten. 

Toch werd opname in 'r Kleyne Vaert aocxlza
keli1k. 0.iar was ze dankbaar voor alle harte
lijke 1orgro, ofschoon ze bleef hope11 op zelf. 
srandiger wonen ia een bejaardenhuis. Precies 
vier weken voor haar overlijden g•f ze het op 

eu vroeg om de Sacramenten der Zieken, die 
ze temidden van ons allen ontving. Zo 1s ze 
van ons heeng!'gaan : 1och oog onverwacht, maar 
111e1 onvoorht'rt>id, er naar verlangend om ""eer 
met vader samen re :i:110. 
Hoe was u~ Ze was d1kwi1ls moeilijk voor 
z1ch7.clf en kwam zo ook op anderen over, 
maar dal kwam doordat ze er moeite mt•c had 
haar beste bedoel1 ogen op anderen over Ie 
brengen, Doch wie haar kenden. wij co haar 
kennissen. begr!'p!'o dit. Ze ga v!'n haar alle 
liefde en hulp en kwamen haar elk!' dag be
zorkeo Nu kreeg u urug wat Le zo graag 
aan anderen liad gegeven: behulpzaamheid. 

Moeder. uw laatste wens was een Latijnse 
requiemmis in uw Jacohuskerk, wur u, zolang 
~er kon. dt' 1 loogmis meevierde. Aan die wens 
willen we in drnkbaarheid voldoen, ia het vaste 
vertrouwen dat de Ht>er van het leven u zal 
opnemen ID het huis met de vele woningen. 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Hartelijk danken we u voor alle hulp en mee
leven tijdens haar ziekte en voor uw blijken 

van deelneming bit haar overlijden en uitvaart. 

De familie Borchcrt 


