
WEES GOED 
VOOR ELKAAR 

EN VERGEET MIJ NIET 



t Denk aan hem terug 
maar niet in dagen van pijn en verdriet. 
Denk aan hem terug 
in het licht van de zon 
hoe hij was, toen hij alles nog kon. 

BERNARDUSJOHANNESBORGGREVE 
echtgenoot van 

MARIA JOZEFINA TIJHUIS 

Hij werd geboren te Breklenkamp op 23 augustus 1913. 
,> ·Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij op 3 april 

1996 overleden in het P.C. Borsthuis te Hengelo . Hij was 
82 jaar. Op 9 april daaropvolgend hebben wij hem te ruste 

gelegd op het parochiële kerkhof te Saasveld. 

Nadat pa op 11-jarige leeftijd zijn vader had verloren is 
hij met zijn moeder, broers en zussen verhuisd naar het 
Binnenveld in Weerselo . In al deze jaren heeft hij een zeer 
sterke band met zijn broers en zussen opgebouwd die 
eigenlijk tot het laatst toe is gebleven. 
in 1953 trouwde hij met Ma en verhuisde daardoor naar 
het Loo in Saasveld. Door dit huwelijk nam hij mede de 
zorg op zich voor opa, oom Jan en tante Sien. 
Uit hun huwelijk werden 6 kinderen geboren. De geboorte 
en het overlijden van Gerardje heeft Pa zeer diep geraakt. 
Het gedichtje op het prentje van Gerardje heeft hij al die 
jaren onthouden en kende hij van buiten. 
Ook al hadden we het thuis niet breed, pa wist vaak wel 
een oplossing en zorgde ervoor dat datgene er kwam wat 
op dat moment nodig was . 
Ook heeft hij vele jaren bij verschillende mensen de tuinen 
onderhouden vooral voor hen die dat zelf niet meer 
konden. Daarnaast heeft hij vele jaren in Saasveld als 
grafdelver gewerkt. 
Pa was een vrolijke man die altijd graag wilde praten. Zo 
ging hij dan ook geregeld de buurt in om een praatje te 
maken. 

Naargelang Pa ouder werd, werd zijn lichamelijke conditie 
toch steeds slechter. De wekelijkse gang naar de kerk kon 
hij niet meer volbrengen. Het werk rondom het huis werd 
hem te zwaar. 
Verheugd was hij dan ook dat er een kerkradio werd 
aangesloten en Bennie het werk rondom het huis van hem 
overnam. Jammer genoeg heeft hij er niet lang van mogen 
genieten. Enkele weken hierna werd hij getroffen door een 
beroerte die voor hem een ziekbed van ruim anderhalf jaar 
zou gaan betekenen. 
Tijdens dit ziekbed werden we nog eens geconfronteerd met 
de goedheid, zachtheid en opgewektheid van Pa. Ook al 
kon hij niets meer zeggen en was hij totaal afhankelijk van 
anderen, toch was pa altijd goed te pas . Regelmatig als we 
pij hem kwamen lag hij te lachen in bed en hadden we het 
idee dat hij ons nog ontzettend veel wou vertellen. 
Toen bleek dat de verpleging en verzorging van Pa zo 
intensief werd, hebben we samen met hem besloten tot 
opname in het verpleeghuis. Dit moet voor hem erg 
moeilijk zijn geweest. Hij kon niet meer rondom het huis 
lopen; hij was zijn favoriete plekje in huis kwijt; hij moest 
verzorgd worden door ''vreemden'' . Deze ''vreemden'' 
werden voor hem al snel bekenden, die pa het laatste 
anderhalf jaar een liefdevolle verzorging hebben gegeven. 
Hij legde zich neer bij deze situatie. 
Toen hij 3 april j.l. een derde beroerte kreeg heeft hij zijn 
strijd om te leven moeten opgeven. 

Moge hij nu rusten in vrede en moge hij beloond worden 
voor het goede werk dat hij voor ons heeft gedaan. 

Lieve pa we zullen je missen. 

Voor uw bezoek, interesse en blijk van medeleven tijdens 
de ziekte en het overlijden van mijn man en onze vader 
zeggen wij u onze oprechte dank. 

Marie Borggreve-Tijhuis 
Kinderen en kleinkinderen 

Saasveld, april 1996 
Muldersweg 2 


