
Een l1efdevolie hennnenng aan 

Hermannus Antonius Borggreve 

-Herman-

Samen oud worden had je gedacht? 

Niemand die w1st of dacht dat Hermanzo'n he1mwee had naar 
z'n zoon M1chèl. van bmnen zoveel verdnet. maar wem1g men
sen die dat zagen en er over wilden praten, dat deed hem zo 
zeer. 

Met het verdnet van M1chèl m zijn hart, liet hij niets naar bu1ten 
blijken. D1t verlies was te groot. Toch was hij de spil d1e ons 
heeft getrokken na het overliJden van onze 6eve zoon en broer 

Voor december zet hij nog: 'Ik ve zo erg op tegen de feestda· 
gen, l'lOill meer met Michèl erbq, ik wou aat het januari was'. 
Da! deze zi$te je voHedtg slopen zou had je totaal roet ver
waent 
Herman 1s geboren op 2 augustus 1939Jn Hasselo, gemeente 
Weerselo, als laatste in een gez1n met 3 kinderen. Helaas moest 
h1j Zijn vader al op zeer jonge leeftijd m1ssen. Z11n werl(zame 
leven begon op JOnge leeftiJd op de Storkschool, waarna h1j 
nog heel wat jaren met plez1er bij Stork en later bij S1gnaal 
heeft gewerkt. 

In 19571eerde Herman Elly kennen. Negen )aar later trouwden 
ze m Oldenzaal. Hun huwelijk werd bezegeld met twee kinde
ren: M1chèl en Mariël. B'Jna elke ZOIJ1er trok Herman er met 
z,:n gezin op Uit naar de bergen in het zOM.ge zulden van 
Europa. ZIJO favonete vriletlJdsbesteding was voetbal, eerst 

buiten op het veld, waar hiJ ook Jeugdspelers trainde, en later 
in de zaal, maar voorall ook op tv. 
Op 52·)8rige leeft,jd g1ng h~ m de VUT. Het was best wennen 
voor ma die tot dan toe gewend was om het huishouden al
leen te regelen. Het 30-jariQ huwelijk v1erde h•J met Zijn gez111 
in Renesse. Op het strand heeft hij met ZIJn vrouw en ktnderen 
in de avondzon nog een vhegE!f opgelaten. Tijdens zijn VUT is 
pa nog 4 jaar chauffeur geweest voor de gehandicapte mede· 
mens tot de noodlottige ramp met de Hercules in Eind1oven 
in 1996. waarna Herman al veel te vroeg afscheid moest ne
men van Zijn zoon die hem zo d1erbaar was. 

Herman was een man van we1n1g woorden en was altijd be· 
re1d om z1jn handen Uit de mouwen te steken. ZIJn gezin was 
hem alles. Net nadat hij samen met Elly de draad weer een 
beetJe had opgepald en 1n september voor het eerst sinds 
jaren weer met Elly op vakant1e was geweest. openbaarde 
ZJch bij hem een ongeneeslijke ziekte. Op 10 april2001 IS hlJ, 
na eer Z1ekbed van b11na 4 maanden, gesterl(t door het 
H. Sacrament der Z1eken, op 61-jange leefttjd temidden van 
ZIJn d1erbaren Elty, Manel en Erik, in het z,ei\enhuis overeoen. 
Op paaszaterdag hebben we pa begraven op de gemeer.te
hjke begraafplaats aan de Hengelosestraat m Oldenzaal. 

Pa, groet je M1chèl van ons. We houden heel veel van Je, maar 
dat weet je wel. 

Elly 
M1chèl t 15 juli 1996 
Mariël en Erik 

Langs deze weg v11llen WIJ u graag bedanken voor uw blijken 
van medeteven ttjdens de zielde en na het overlijoen van mijn 
l1eve man, vader en schoonvadE!f. 


