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Moge hij rust vinden bij God 

LAMBERTUS BORGHUIS 

sinds 3 juli 1943 gehuwd met Truus Welhuis 

Hij werd geboren in Berghuizen, gemeente Losser, op 6 
september 1905. Op de Molenkamp te Oldenzaal over
leed hij plotseling op 17 december 1993. Na de 
Uitvaartmis, waarin we hem dankbaar herdacht hebben, 
hebben we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op de 
begraafplaats te Oldenzaal op 22 december. 

Opgegroeid in een gezin van 3 kinderen, trouwde hij in 
de oorlogstijd met Truus Welhuis en kwam hij te wonen 
bij haar, bij haar familie. Ze hadden geen kinderen, ze 
waren bijzonder op elkaar afgestemd en hebben veel 
voor elkaar betekend; ook de verhouding met haar fami
lie was hartelijk. Hij leefde voor zijn werk als lcleerma
ker, met als specialiteit het vervaardigen van 
herencostuums; zo had hij kontakt met veel mensen, 
maar nam ook de tijd voor een gezellig praatje, gekruid 
met de nodige humor. Hij was een rustige, eenvoudige 
man, die hield van de natuur, zowel bij huis als in de 
verdere omgeving; hij kon genieten op zijn tijd van een 

heerlijke sigaar en een lekker borreltje. Het geloof, dat 
hij had meegekregen, heeft hij trouw en in dankbaarheid 
in praktijk gebracht. In zijn huis waren vele tekenen van 
toewijding aan God, aan Maria en de heiligen. Kevelaer 
was de plaats, waar hij Maria bijzonder vereerde, 16 keer 
ging hij op de fiets erheen, nadien 9 keer met bus en trein, 
waarna hij een mooie speld in ontvangst mocht nemen. 
Hij was een trouwe kerkbezoeker, vele jaren met Truus 
in hun Dafje op weg. Daarna volgde hij via de kerkradio 
talloze vieringen in de Mariakerk en voelde zich zo bij 
alles betrokken. De kerkradio ging mee, toen ze in 1990 
vertrokken naar de Molenkamp, waar ze een mooie, 
rustige tijd hebben beleefd met elkaar. 
Daar gaf hij vrijdagavond nog een mooi teken van zijn 
bezorgdheid, waarna hij onverwacht werd opgeroepen 
vlak voor Kerstmis om voor altijd bij de Heer, bij Maria 
en Jozef, vrede te vinden. 

"Midden in de winternacht ging de hemel open. " 

Voor uw steun en medeleven, mei name na zijn plotse
ling overlijden, blijf ik u bijzonder dankbaar. 

J.M.G. Borghuis-Welhuis 
Oldenzaal, 22 december 1993. 


