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Gedenk in uw gebeden 

HERMANUSBERNARDUSJOSEPHUS 
BORGGREVE 

Hij werd geboren op 28 maart 1909 in De 
Lutte, gemeente Losser. Plotseling is hij ge
storven op 7 april 1983 in Oldenzaal. Na de 
Uitvaart op 11 april d.a.v. in de parochiekerk 
van de H. Drieëenheid te Oldenzaal, werd hij 
begraven op de begraafplaats aldaar. 

Hij was een man, die op een bijzondere wijze 
vervlochten was met de natuur. Zijn stukje 
bos was voor hem een plaats waar hij zichzelf 
kon zijn. Daar golden niet de wetten van onze 
ingewikkelde en eisende maatschappij. Daar 
floten de vogels om het mooist en volgde hij 
het ritme van de seizoenen. 
In het bos was hij thuis. Een ander huiselijk 
leven kon hij niet veel voor opbrengen. Daar
aan hechtte hij blijkbaar zo weinig waarde, 
dat hij hiervoor niet veel over had. En toch 
was hij jarenlang rijk met deze eigen manier 
van leven. 

Sinds ruim twee jaar was er een soort kente
ring in zijn leven. Aan de Tulpstraat kreeg hij 
een mooi huisje. En hij veranderde in de hoop 
nog een aantal fijne jaren te krijgen. Met alle 
buren was hij. zonder dat iemand dit had 
kunnen vermoeden, de laatste avond van zijn 
leven samen om een feest voor te bereiden. 
Zijn geloof, zoals hij dit elke zondagmorgen 
in de Plechelmusbasiliek bijhield, zegt ons dat 
hij eeuwig met God samen is, een bruilofts
maal. waar geen traan, geen leed, geen verdriet 
meer is. God zal door de verzoening van 
Jezus' kruis aan deze gelovige man ook de be
loften waar maken van nieuw en eeuwig leven. 

Heer onze God, schenk aan uw dienaar de 
plaats in Uw Vaderhuis, die Jezus heeft be
reid; ~henk hem de vreugde en het feest, 
die geen einde kennen. 
Amen. 

Voor uw blijken van meeleven en uw deel
neming na het overlijden van onze dierbare 
broer, zwager en oom, zeggen wij u onze har
telijke dank. 

Fam. Borggreve. 




