


In dankbare herinnering aan 
JOHANN BERNARD BORKER 

echtgenoot van BAUKJE SINNEMA 

Hij werd _geboren 26 januari 1899 te Onst
wedde. Geste rkt door het Sacrament van de 
Zieken, is hij overleden te Emmen op 10 juli 
1969. Zijn lichaam hebben wij te ruste gelegd 
op het ~atholieke kerkhof te Erica op 14 juli 
d.o .v. 
Dood en leven zijn de keerzijden van het 

,>\ leven . Als een mens geboren wordt, is er 
blijdschap , maar als de harde wet van de 
dood komt, is er droefheid omdat een gelief
de mens van ons heenging. ,,Mensen, hun 
dagen zijn als het gras, zij bloeien als 
bloemen in het open veld. Dan waait de 
wind en ze zi jn verdwenen" (Ps. 103) . Zo is 
het inderdaad. Toch mogen we ondanks al
les geloven in het leven, dat blijft en over 
de grenzen van de dood heen zijn hoogste 
vervu lli ng vi ndt in God. Jezus heeft ons im
mers gezegd: ,,W ie in Mij gelooft, w ie pro
beert te leven zoa ls ik, zal leven in eeuwig
heid " . (Joh. 11 25) . Di t moge ons sterken in 
deze moeilijke dagen. Bovenal willen wij 
dankbaar zijn voor alles wat vader voor ons 
heeft betekend. iedereen die vader heeft ge
kend zal het beamen : hij was een goed 
mens. Naast de liefdevo lle zorg voor zijn ge
zin, dat hem zeer dierbaar was, leefde hij 
voor zijn bedrijf, de graanhandel. Geen moei
te was hem daarvoor teveel. Zijn gezondheid 
echter ging langzaam achteruit. Vee l tijd om 
daarbij te blijven stilstaan nam hij niet. Vrij 
snel kwam, na enkele weken ziekenhuis, 
een e inde aan dit werkzame leven. Wij ver
trou wen, dat vader nu de rust heeft gevon
den, die hij z ich hier zo weinig gunde. 

Dat hij voor altijd bij God mag leven 


