
Groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons. 
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In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Josef Borggreve 

echtgenoot van 
Geertruida Martina Juninck 

Hij werd geboren op 29 maart 1940 te Dene-
. ,,c, kamp als eerste uit een gezin van zeven kinde

ren . Tijdens het ontbijt op zondagochtend 1 ok
tober 2000 is hij onverwachts van ons heenge
gaan. Wij hebben afscheid van hem genomen 
op 5 oktober tijdens een plechtige uitvaartmis 
in de parochiekerk H.H. Simon en Judas en 
hem daarna ten grave gedragen op het R.K. 
kerkhof in Ootmarsum. 

In 1967 trouwde hij met Truus, en samen bouw
den zij in Ootmarsum aan een gelukkig huwelijk 
waarbij ze het leven schonken aan een dochter 
en een zoon . Met zijn jonge gezin kampeerde, 
wandelde en fietste hij graag, waarb ij hij hen 
wees op de planten en dieren in de natuur. 

De bomen komen uit de grond 
en uit hun stam de twijgen 
en ied'reen vindt dat heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen 
We zien ze vallen naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde ons geleerd 
dat al wat sterft zal bloeien. 

Johan was een markante man, volop in het 
leven. Activiteit en precisie waren kenmerkend 
in zijn leven. Dit uitte zich op allerlei gebieden 
zoals zijn plichtsgevoel voor zijn baan, waar
voor hij zich vele uren volop inzette. Zijn hoofd 
zat altijd vol met plannen en ideeën en dit 
werkte inspirerend voor de mensen in zijn om
geving. Wat betreft organiseren, kartrekken en 
acteren stond hij bij de plaatselijke toneelclub 
en de familie als geen ander bekend . 

In en om het huis mocht hij graag zijn vrije tijd 
besteden. Zijn brede interesse en kennis van 
techniek kwamen naar boven tijdens het revi
seren van zijn Oldtimer, een Royal Enfield. Maar 
ook van de ritten op de zondagmorgen op deze 
Britse tweewieler kon hij intens genieten. Om 
verder te ontspannen bracht hij met regelmaat 
een bezoek aan de fitness en sauna. Sporten 
en bewust eten typeerden zijn gezonde levens
stijl. 

Maar aan dit alles kwam abrupt een einde. 
Lieve Johan, mogen je talenten in onze omge
ving en in het hiernamaals voortleven. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens zijn 
leven en uitvaart danken wij u oprecht. 

Ootmarsum, 5 oktober 2000 

Truus 
Astrid en Jos 
Arthur 


