
We bewaren een fijne herinnering aan 

HERMANUS JOHANNES BORGHUIS 

de lieve man van 

Johanna Maria Lage Venterink 

Hij werd 27 september 1913 in Losser 
geboren . Na een slopende ziekte stierf 
hij op 29 juni 1977 in het ziekenhuis 'de 
Stadsmaten' te Enschede. Zijn lichaam 
hebben we op het kerkhof van zijn woon
plaats Oldenzaal begraven. 

Hij hield zielsveel van zijn vrouw en kin
deren; zijn kleinkinderen hadden een 
apart plaatsje in zijn hart. 
Die liefde weerhield hem er van te ge
loven dat hij ernstig ziek was ; hij wilde 
hen het verdriet van zijn heengaan niet 
aan doen. Tegen alle verwachtingen in 
bleef hij hopen op beterschap. Hij had zo 
graag doorgewerkt tot zijn vijf-en-zestigste 
jaar, om dan - samen met zijn vrouw -
van het leven te kunnen genieten. Maar 
de dood heeft een streep door deze 
rekening gehaald. 
Nu denken we aan hem terug als aan 
iemand die dicht bij de natuur leefde: 
tuinieren was zijn hobby. Hij werkte altijd 
nauwgezet en met volle overgave. Daar
bij was hij eerlijk en vriendelijk voor 
iedereen die hij ontmoette. Hij geloofde 

in God met een mannelijke stoerheid en 
bewaarde van daaruit een groot optimis
me. De herinnering aan hem is tevens 
een troost voor hen, voor wie zijn heen
gaan een verlies is. Moge hij bij God 
het loon van de trouwe dienaar ontvangen. 
'Goed is de Heer voor wie hoopt, 
voor iedereen die Hem zoekt. 
Goed is het, in stilte 
op redding van de Heer te wachten ' . 

(Klaagl. 3, 25-26) 

Voor de vele blijken van deelneming on

dervonden tijdens de langdurige ziekte en 

na het overlijden van mijn lieve man en 

onze zorgzame vader en opa, zeggen wij 

u oprecht dank. 

J. M. Borghuis-Lage Venterink 

Kinderen en kleinkinderen 

O!denzaal, juli 1977 

S. 1. Swartzstraat 38. 


