
Onvergetelijk mooie en dankbare herinneringen 

bewan~n wij lllln 

GEZINA ALEIDA BORGGREVE 
geboren 9 okiober 1898 Ie Beuningen (gem. losser) 

sinds 26 deçember 1974 weduwe van 

ARNOlDUS JOHANNES DISSEl 

Gesterkt door het Saçrament van de zieken overleed 
tit op !9 juli 1982 in hel verpleeghuis ,.Bruggerbosch" 
te Enschede. Wij hebben moeder noasl vader Ie ruste 
gelegd op het parochiekerkhof van de H. Niceloos Ie 

Denekamp op 23 juli 1982. 

Als wij. haar kinderen, denkend en sçhrijvend over 
moeder, een eerbiedige poging wllgen een eerlijk en 
oprech1 beeld van haar te geven, bekruipt ons een 
gevoel van grote machteloosheid. Wie tijn wij, die 
in een paar woorden, deze diepgelovige en keihard 
werkende moeder en vrouw menen te kunnen ken
schetten 
,.Kui-Sina" was een begrip. 
Tomeloos was haar inzel ll!ls hat~r zorg hoar man, de 
drie zoons en anderen betrof. U en wij en vele men .. 
sen van het Korps der Rijkspolitie Ie Denekamp, kun
nen dt~<Jr een boeiend getuigenis van afleggen. 
Moeder wos vastberaden, diepgelovig, bijna ongrijp· 
baar zelfs. Kaarsrecht was haar levenslijn. Diep onder 
de indruk zullen wij blijven van haar rotsvaste geloof 
en haar grote verer1ng voor de Moeder Gods Maria. 
Bezoeken aan Kevelaer en leurdes betekenden voor 
ha"r zoveel d,est z;j anderen op overtuigende wijze 
dat~r deelgenoot van meakte. 
Vader sprak weleens schertsend: ,.Moeder. als je niet 
oppast, kom je nog in de hemel. .. " Een opmerking 
die typerend voor haar was en die nu, bij haar heen
gaan, een nog diepere betekenis krijgt. Oat tij daar 
is. bij vader en Moeder Maria, daar zouden wij niet 
eens aan mogen en kunnen twijfelen. 

Bijzonder jammer was hef voor haar, en zij die haar 
kenden, dat wij f"'".Jchteloos moesten toezien, hoe zij 
haar laatste levemjaren steeds meer het çontact met 
de hbl!r omringende wereld verloor. Mbar daar staat 
onmiddellijk tegen over onze grole dankbaarheid jegens 
alle mensen van het Verzorgingshuis St. Oerarclus Ma
jella Ie Denekamp en het Verpleeghuis Bruggerbosch 
fe Enschede, die moeder de laatste jaren met een 
onuitsprekelijke bewonderenswaardige liefde verzorgd 
e n verpleegd hebben. 
Oud worden is mooi, oud zijn niet. Haar leven en 
heengaan lijken voor ons daarom een symfonie, waar
van het laatste deel nog gecomponeerd moet wor
den. Wij vro.1gen U, vergeet haar, die zoveel voor an
deren heef! gebeden, in Uw gebeden niet . 

,.In paradisum, dedUcant te Angeli ..... " 

Voor Uw blijken van medeleven, die wij mochten on· 
dervinden, na het overlijden van moeder en oma, 
zijn wij U diepe dank verschuldigd. 

Haar kinderen en kleinkinderen. 

J. Benneker - koster - Deneka mp 


