
Ter vrome gedachtenis aan 

BE'I'nardus Lambertus Borghuis 

Hij werd geboren te Beuningen (gem. 
Losser) op 5 januari 1899. Na een zeer 
gelukkig, 35-jarig huwelijk met 

Maria Bernardine Gebing 
die hem op 3 okt. 1969 voorging naar de 
eeuwigheid, overleed hij na 'n, jarenlang 
geduldig gedragen ziekte in 't R.K. Ver. 
pleeghuis te Denekamp, voor..:ien van 
het H. Sacrament der zieken, 14 oktober 
1981. Zijn lichaam werd aan de schoot 
der aarde toevertrouwd 17 oktober 1981 
op het R.K. kerkhof te Denekamp, waar 

het wacht op de verrijzenis. 

Deze in-goede echtgenoot en vader leid
de met vaderlijk gezag zijn gezin. Daar 
was hij het middelpunt. Daar had hij zijn 
kinderen het liefst om zich heen. Daar 
voelde hij zich als degene die de leiding 
had, aan wie gehoorzaamd moest wor
den en wiens wil wet was. Hoewel hij 
voor zijn vrouw en kinderen niet altijd 
gemakkelijk was, voelden deze dat hij in 
zijn liefde voor hen het beste met hen 
voor had. Zijn dagelijkse arbeid werd ge
kenmerkt door zijn hobby en liefde voor 
het paard. Jarenlang moest hij 't zware 

kruis dragen van pijn en ziekte. Hoe Jan. 
ger hoe meer voelde hij zich in zijn be
wegingen gehandicapt. Tenslotte moest 
hij opgenomen worden in het Verpleeg. 
huis van zijn woonplaats, waar hij meer 
dan zes jaren liefdevol werd verpleegd 
en verzorgd. Het kruis, dat hij moest 
dragen, leerde hem geduld, zachtmoedig
heid en mildheid. Zo droeg hij zijn kruis 
ten einde toe en aanvaardde hij dit offer. 
Wij mogen vertrouwen, dat God Zijn 
trouwe dienaar, die zijn Heer zo trouw 
heeft gevolgd op de weg van het kruis, 
zal binnenleiden in de heerlijkheid van 
Christus' verrijzenis. 

Moge hij rusten in vrede 

Voor Uw deelneming ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden van 
onze beminde vader en opa betuigen wij 
U onze oprechte dank. 

Familie Borghuis 

Denekamp, oktober 1981. 
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