


Altijd in ons midden 

André Borggrave 

De wieg van André Borggrave staat aan de 
Hilbertweg in Lemselo, waar hij op 20 juni 1961 
werd geboren. Oans }Ungken groeit er samen 
met oans jong (oudere broer Bennie) en oans 
wicht (zus Marita) op in een gezin met drie kinde
ren. In het hem zo vertrouwde buitengebied van 
Lemselo wordt de kiem gelegd voor twee van 
zijn grootste hobby's: oude tractoren en de 
zend piraterij. 
De grote liefde vmdt André b1j Gieny met wie hij 
op 4 september 1987 voor het altaar staat. Ze 
worden de trotse ouders van Luuk en Maartje. 
Na een aantal jaren in Rossum te hebben 
gewoond, keren André, Gieny en de kinderen in 
1995 terug naar Lemselo. De sloop van het oude 
huis en de bouw van een nieuwe woning aan de 
HiJbartweg is een mega-project, waarvan er nog 
vele zouden volgen. 
Jarenlang werkt André in de bouw en later bij 
Vredestein Banden in Enschede. Maar met zijn 
overstap naar het stukadoorsbedrijf Visschadijk 
gaat een droom in vervulling. Het is hem gelukt 
om van z'n hobby z'n werk te maken. 

Als hij zich in juli 2006 niet helemaal lekker voelt, 
geeft dat aanvankelijk geen reden tot grote 
ongerustheid. Februari 2007 wordt echter duide
lijk dat André ongeneeslijk ziek is. Een klap die 
keihard aankomt. Hoewel hij telkens weer op de 
proef wordt gesteld, komt er nooit een woord 
van beklag over zijn lippen Met een bewonde
renswaardig vertrouwen incasseert hij alle tegen
slagen. André geniet van de reis naar Lourdes, 
die hij en Gieny in 2007 krijgen aangeboden door 
de parochie. 
Bij de pakken neerzitten, is er niet bij. Geholpen 
door Luuk is André verantwoordelijk voor de 
wedergeboorte van een oude tractor. En geen 
groter plezier dan een ritje op de motor of rond
toeren op z'n ouwe Kreidler. Natuurlijk samen 
met zijn trouwe oldtimer-kameraden. 
We wisten dat André uiteindelijk de strijd zou 
verliezen. Maar toch kwam zijn afscheid nog zo 
snel en onverwacht. We troosten ons met de 
gedachte dat hij alles heeft gegeven wat hij in 
zich had en dat zijn lichaam en geest verlangden 
naar rust. André was een geweldige man en een 
zorgzame vader. We zullen zijn naam blijven noe
men en hem altijd in ons hart blijven koesteren. 

Gieny, Luuk en Maartja bedanken iedereen voor 
de vele blijken van medeleven. 


