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In dankbare herinnering aan 

RIET BORKUS 

echtgenote van 

GERRIT KLEINHAARHUIS 

en moeder van 

HARM EN ANTOINETTE 

Geboren te Ulft op 8 augustus 1943. Overleden na een 
ernstige ziekte thuis te Oldenzaal op 17 maart 1990, op 
de leeftijd van 46 jaar. Na een Eucharistie-viering in de 
Emmausparochie vond haar crematie plaats te Ussjllo, 
21 maart 1990. 

Een geweldige vrouw, klein van gestalte, maar sterk van 
karakter. Een lieve moeder, op wie je altijd een beroep 
kon doen, die er was, recht door zee. 
Wat doet het toch pijn, wat is het hartverscheurend, dat 
Mam moest sterven, want zij wilde zo graag leven. En ze 
kon dat ook zo goed: aktief, sterk, gastvrij, gezellig bij 
elkaar thuis. 

Tijdens haar lange slopende ziekte heeft ze in zichzelf 
een verschrikkelijke strijd gestreden, maar ze liet het niet 
zomaar merken. Tot de laatste dag toe kon en wilde zij 
zichzelf verzorgen, want zelfstandig was zij en ze gaf de 
moed niet op. Zieiig was ze niet. Zo trooste zij ons, met 
moed en kracht, en ook heel lief. 
In haar was een diepe overtuiging en zij leefde van een 
stil vertrouwen, dat het 'n keer goed zou komen, al wist 
ze het zelf ook niet meer en kwam ze steeds meer met 
lege handen. 
Wat zullen we haar missen, juist omdat we zo graag bij 
elkaar waren. Wij horen bij haar, en dat zal altijd zo 
blijven. Want haar geest en haar ziel zijn groter dan haar 
lichaam, dat zo geleden heeft. 
Dat zij nu voor altijd in de liefde mag zijn en dat wij met 
elkaar geborgen mogen zijn in een Hari dat groter is dan 
het onze, tot in lengte van dagen. 

;J{ei!ige moeder Maria, wilt 'l1 aan ons áenf<?n, 
en voor ons 6iááen? 

Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden 
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, en onze zorgzame moeder zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

Gerrit Kleinhaarhuis 
Harm en Antoinette 


