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111 Oldenzaal. 30 juni 1970 t Rotterdam, 21 Juli 1996 

De Uitvaartdienst werd gehouden op donderdag 25 
JUli 1996 1n de paroch1ekerk van de H. Anton1us van 
Padua te Oldenzaal, waarna we M1chel begeleid heb
ben naar ZIJn laatste rustplaats op de begraafplaats 
aan de Hengelosestraat aldaar. 

Woorden schieten te kort om JOUW gem1s Ie beschnJ· 
ven. Toch zullen we jouw betekeniS 1n ons leven pro· 
beren te verwoorden. 
J1j stond altijd klaar voor anderen en was voor hen 
een steun en toeverlaat. Jouw hulp voor. JOuw woor
den aan en JOUW betrokkenheld biJ anderen was on
gekend. 
J1j wilde van elke dag gen1eten. N•ets was JOU te dol. 
Jouw buitengewone doorzettingsvermogen uitte ZICh 
ondermeer in actleve fietsvakanties 1n de Alpen en 
jouw studie Chemische Technologie. Zo sportief als 
1e was. hield je ook van badmlnton en hardlopen. 
Jouw 1nteresse ir techniek Uitte ZICh 1n het knutselen 
en exper menteren met apparatuur en matene. 

Al op jonge leeft,Jd ben JIJ als hoorn1st biJ de St.Joseph 
Harmonie begonnen. Vanwege jouw muzikale pas
Sie heb jij jouw mihta~re dienstpliCht vervuld biJ het 
Fanfare Korps der Geme 
Je genoot met volle teugen van het fest1val "Dynamo 
Open Air" op het vliegveld Welschap te Eindhoven 
tezamen met je vnenden Een vliegtuigongeval op 
dezelfde plaats twee maanden later werd JOU, na een 
stnjd van een week om JOUW 1even in het zu,der
z•ekenhuis te Rotterdam. fataal. 
TIJdens de vliegre1s was 1e met je gedachten b•J de 
vakant•e met Je vnenden naar Scandinav1e. 
In de toekomst wilde J'J met JOuw studie ChemiSChe 
Technologie als Polymeerdeskundige graag van be
tekenis zijn voor de mensheid. 

M1chèl, we m1ssen je verschrikkelijk' 

WiJ danken u voor uw aanwez,ghe•d. Het is een blij
vende steun voor ons. Dit geeft kracht en het over
tUigd ons ervan. dat Mlchèls te korte leven met voor 
n1ets IS geweest. 

Herman en Elly Borggrave 
Mariël en Edwm 

''Only the good die young" (Iron Maiden) 


