


Martin Borg 
AIS 1e pa vroeg 111 Z•Jn laatste dagen: waar ben J4! nou !rots op? dan 
antwoordde hiJ sleevast "Op de lunaeren die zo goed terecht Z•Jn 
gekO!l'lell en op de kle rkiRderen· 

AtsjOCil~evan 13. etgenh1k te JOOQ' 9'"9 hiJ meenaardeverkennenJ
Jamboree'" Vogelenzang Met ~eellol kon hiJ daarover vertellen 
hoe ze daar ·sjeensden' change-den, en h1j thu1skwam met een 
volslagen ander uniform dan waarmee hij verttokken was. Dat hij 
lord Baden-Powell gez.an had, ook een aantal Syriërs had ontmoet . 
het moet een wereldervaring geweest zijn. 
Later was h•J werkzaam als administrateur bij verschillende 
garagebednJven. Z•Jn leukste werkkring was Garage N•Jkrake •n 
Hengelo. waar hiJ graag optrok met het personeel en de klanten en 
heeft meegeholpen het bedntf lol groet en bloet te btengen Toen het 
penSlOefl•n de vorm van een vroege VUT -regel•ng kwam aarzelde 
h• ech1er geen ITlOr!'«<l en besloot en.wt te gaart Met ma sannen IS ho! 
vee•• op rets geweest. naar alterlet tanden en streken 

Toen ZIJn gezondheld achteru•t g•ng ... et hiJ ma graag vn1 •n haar 
re1slust HIJ vond het met erg om dan het thuisfront te bewaken. Hit 
heefterook altiJd V()()(Q8ZOI!Jd dat alleS techmsch 1nordewas van 
de fietsen tot schilder· en atlder tduswerk. Hij mocht ook graag vissen. 
biltarten koken en fietsen 

Pa g•ng, net als ma de d1scussie met ons, opgroetende pubers en 
later studenten, met uit de weg Dat we allemaat thuis bleven komen, 
ook al versch11den de zl8nSWTJZen wel eens, was voor hem een punt 
van groot belang Voor ZlJI14 kleindochters was h•J een zachtaardige, 
lieve opa d•e aiLjd belang stelde m hun verhalen. 

Toen ma plotsel•ng 'oet de t;ed kwam·. begon voor hem een 
rnoe01jke bJd De mensen van Cannt hebben de laatste 4 jaar met 
vee toewijdJOg voor hem gezorgd Net voor Kerst. 10en hij bij een 
val thuiS zijn heup brak. was opname 111 het zJekenhuis en daarna 
verpleegtehuiS de en!Q9 optJe Graag had h1j lhu•s wlllen sterven; 
101e hebben zoJn wens zo lang we het verantwoord vonden 
geprobeerd te respecteren. maar de realiteit haalde ons in. In 
Oldenzaal op de schakelafdeling van Gere1a, de Hoge Es, waar 
het personeel met veel respect en betrokkenheld voor hem zorgde, 
is hij rustig overleden 

We z~len hemenorm messen we hopen dat hij~ ma IS en bevelen 
hem toefdevol aan in uw gebed Ook 101 ten ~'~l u hielbij harlefijk 
danken voordedoor u getoonde belangstelling 
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