
Dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS ALBERTUS BORGERINK 

echtgenoot van Gez1ena Maria N1jhuis. 

Hij werd geboren op 14 september 1915 te lillig
te, waar hij ook overleed op 3 maart 1999. 

Op 6 maart d.o.v. hebben we tijdens de 
uitvaartdienst in de parochiekerk van de 

HH. Sirnon en Judas te Tilligte 
afscheid van hem genomen. 

We hebben God gedankt voor al hetgeen hij voor 
ons heeft gedaan en betekend 

Daarna hebben WIJ ZIJn lichaam te ruste gelegd 
op het parochiekerkhof te Tilligte 

Afscheid nemen van iemand die ons zo dierbaar 
is doet piJn. 
We weten echter dat dit geen afscheid voorgoed 
is en daaru1t putten we troost. 
Ook troost geeft ons al het goede dal pa ons 
heeft nagelaten. 
Bijna 56 jaar heeft hij samen met ma en zijn 11 
kinderen lief en leed gedeeld. 
Hier was hij trots op, nog trotser was hij op zijn 
33 klein- en de achterkleinkinderen. 

Samen met ma heeft hij lange liJd hard gewerkt 
op hetland en zich mgezet voor de boerderij, ten 
gunste en welzijn van hun kinderen 
Vol trots praatte hij over wat hij allemaal had 
doorstaan en hoeveel geluk hij had gehad. 
Hij stelde geen hoge eisen aan Zichzelf maar 
bleef graag aan andere mensen denken. 
Aan de natuur was hij verknocht, hij was een 
echt buitenmens en alle vrije ogenblikken was hij 
te vinden in de natuur of bez1g met tuinieren. 
De laatste jaren heeft pa zichzelf weggecijferd en 
de zorg van ma op zich genomen, wat hem 
steeds zwaarder viel, omdat de lichamelijke 
kracht hem steeds meer in de steek liet. 
Tegelijk was deze aftakeling zijn grote teleurstel
ling. 
Pa, we houden je in herinnering als een zorgza
me, soms strenge en hartelijke man, pa, opa en 
overgrootvader. 
Zijn geloof doet ons vertrouwen dal h1j zijn geluk 
heeft bij God. 
Vanuil deze overtuiging zal pa altijd bij ons in 
hermnering blijven. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medele
ven tijdens deze moeilijke dagen. 

G.M Borgerink - Nijhuis 
Kmderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


