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In dankbare herinnering aan 

Johanna Gezina Borggreve-Velthuis 
sinds 13 juni 1998 weduwe van 
Johannes Albertus Borggreve 

Zij werd geboren op 18 december 1913 te Beuningen (Los· 
ser). Gesterkt door het Sacrament der Zieken is zij op vrij· 
dag 23 april 1999 van ons heengegaan. Wij hebben haar op 
woensdag 28 april na een plechtige Eucharistieviering in de 
St. Nicolaaskerk ten grave gedragen bij haar man op het 
katholieke kerkhof in Denekamp. 

De zon ging onder, de duiven koerden en de vogels zongen 
bij de in volle bloei staande sierkersbomen toen onze aOer· 
liefste moeder en oma in schrijnende smart van ons heen
ging. Een smart die we meer dan een jaar geprobeerd heb· 
ben met haar te delen. Het schrijnende van deze smart was 
het totale onvermogen om te kunnen praten. Het praten was 
Juist dat wat ze zo graag altijd deed met iedereen. 

In het leven met haar man, waar ze bijna 60 jaar mee ge
trouwd is geweest, stonden begrippen als zorgzaamheid, 
gastvrijheid en goed doen centraal. Komend uit een gezin 
van negen kinderen en werkend op de boerderij en 1n de 
textielindustrie heeft ze als ' An van oald Schalt n boer' haar 
man leren kennen. Op 15 februari 1939 hebben ze elkaar 
het ja-woord gegeven. Uit hun mooie huwelijk zijn zeven 
gezonde kinderen geboren. Echter wie kan zich niet het on· 
geval herinneren waarbij haar jongste zoon Job in 1984 het 
reven liet. Dat is moeder nooit helemaal te boven gekomen. 
Maar niet klagen of bij de pakken neerzitten, nee gewoon 
doorgaan op de oude voet. Dit had ze zonder haar rotsvast 
geloof in God en het hiernamaals nooit gekund. Een geloof 
dat ze samen met haar man en hun geliefde pastor dan ook 

intens beleefde. Een beleving die op haar smartvolle sterf· 
bed dan ook een zichtbare steun bleek voor moeder bij het 
horen van zijn stem. 

Haar brede belangstelling voor de medemens bracht haar 
veel vrienden en bekenden in huis. Het fietsen met pa, vrien
den en kinderen in de natuur naar familie en kennissen was 
voor haar een levenslust. Bij het op visite gaan had ze stee· 
vast een pak koffie en suiker bij zich. "Ie kunt nich met leuge 
haa'n bie de leu ankom'm'; zei ze dan. Van de bloemen en 
groentetuin genoot ze intensief. Als vader dan klaagde over 
liet slechte weer voor de tuin zei moeder: "Maak't oe toch 
nich zo naa 't komp almoal wa good' . Men ging er zelden 
met lege handen w~. Een kropje sla en/of een bosje bloe· 
men gaf ze graag. Bij het door de weekse koffie drinken gaf 
ze altijd een beschuit met kaas. Als we dan klaagden over 
'onze lijn" zei ze: • Ach lig nich te teut'n, doa koomp oe niks 
van a' n '. Ze was ook een echte lieve oma voor haar dertien 
kleinkinderen. Met haar goedgeefsheid, brede belangstel
ling, liefde en gevoel voor humor heeft ze een onuitw sbare 
mooie herinnering bij hun achtergelaten. 

Na slechts veertien dagen in het bejaardenhuis te hebben 
gewoond met haar man moest ze al naar het verpleeghuis. 
Ze is heengegaan na een liefdevolle verzorging op de afde
ling "Het Karseveld' in het bijzijn van al haar kinderen. 

Mogen voor haar in het hiernamaals de zon schijnen, de 
duiven koeren, de vogels zingen en de sierkersbomen 
bloeien. 

Moeder en oma bedankt voor alles. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens haar leven, ziekte 
en uitvaart danken wij U bijzonder. 
Denekamp, 28 april 1999 Kinderen en kleinkinderen 




