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Ter dankbare herinnering. 

Voorzien van het H. Sacrament van de 
zieken overleed op 27 november 1985 op 
57 jarige leeftijd en werd begraven op het 

r,k. kerkhof te Beltrum op 2 december 1985 

Gerard Borgijink 
~- echtgenoot van 

Annie Meekes 

met wie hij bijna 30 jaar gelukkig getrouwd 
is geweest. Abrupt en veel te vroeg ben 
je van ons weggenomen, Laat in de avond 
wilde je t.v. gaan kijken. Daarna deed je, 
zoals gewoonlijk, je ronde langs het vee . 
Het bleek de laatste keer te zijn. 

Veel dingen waren nog niet afgerond, voor 
ons niet, maar ook voor jou niet. De liefde 
voor je gezin en de boerderij, welke je 
met ongekende inzet samen met ma hebt 
opgebouwd. en waar jullie dagelijks nog 
met volle teugen van genoten. Maar daar
naast heb je 't contact met de mensen om 
je heen niet vergeten. Je vervulde vele 
functies in verschillende vakorganisaties. 
Deze zullen jouw ontbrekende inbreng als 
een gemis beschouwen. Ondanks dat je 
mensen niet ontzag en recht door zee ging, 

was je toch open, eerlijk en hartelijk. Je 
hield van mensen en was gastvrij. Veel 
mensen gingen graag met je om, vanwege 
je humor en levensvreugde die je uitstraalde. 
Maar ook vanwege de kennis die je bezat 
van de agrarische sector en het maatschap
pelijk gebeuren. Je was nu in het stadium 
gekomen, waarin je meer tijd aan je hobby's 
kon besteden, je bestuursfuncties, technische 
klussen binnen de boerderij. de t.v., de 
vakanties en me name de jacht. Het seizoen 
waar je elk jaar weer naar uitkeek en waar 
je samen met je vrienden veel plezier aan 
beleefde. Boven dit alles ging je liefde uit 
naar ons, waarvoor we je altijd dankbaar 
zijn, 
Lieve pa, je bent nu van ons heengegaan. 
Eigenlijk voor altijd, maar ook voor nooit. 
Het besef dat we je nooit meer terug zien, 
niet meer met elkaar kunnen praten, is 
nog ver weg, want in onze gedachten 
blijf je altijd bij ons. 

Wij bidden: Heer, gedenk zijn geloof en 
geef hem de eeuwige rust. 

We willen iedereen bedanken voor het 
tonen van medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man en onze dierbare pa, 

Fam. Borgijink- Meekes . 


