
In dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES ANTONIUS 
BORGHUIS 

echtgenoot van 

GEERTRUIDA MARIA JOHANNA VELTHUIS 

Hü werd geboren 2 juni 1898 te Oldenzaal 
en hü overleed 15 februari 1986 te Losser. 
Na de H. Eucharistieviering in de Sr. An
toniuskerk te Oldenzaal op 19 febr. d.o.v. 
werd zün lichaam gecremeerd in Usselo. 

.Niemand leeft voor zichzelf alleen. 
niemand sterft voor zichzelf alleen: 
wü leven en sterven voor God. onze Heer. 
aan Hem behoren wü toe·. 

Nog tamelük onverwacht is hli op hoge 
leeftlid en in vrede gestorven. Ons verdriet 
is er niet minder om, vooral niet voor zün 
vrouw met wie hU b[Jna zestig jaar alle lief 
en leed heeft gedeeld. 
Maar ons verdriet wordt gedragen door 
grote dankbaarheid voor alles wat hü voor 
ons heeft gedaan en betekend. H!.J zal in 
onze herinnering bi[Jven voortleven als een 
lieve man. vader en opa. die hard en plichts
getrouw voor zün gezin heeft gewerkt en 
met liefde en toew!.Jding heeft gezorgd en 
ons allen met veel belangstelling heeft ge
volgd. dientengevolge zelfs tot twee keer 
toe een reis naar Australië ondernam. 

HU was een man die zijn tijd goed wist te 
besteden en vele hobby's had. Jarenlang 
was h[i bü de muziek en hli heeft veel voor 
de . voetbal" gedaan . Bovendien tuinierde 
h!.J graag. Verder was h!.J iemand die graag 
voor een ander iets wilde doen en dank
baar en tevreden door het leven ging. al 
z[in moeiflikheden hem niet bespaard ge· 
bleven. 
Moge h!.J nu op ons gebed door de onvol
prezen liefde en barmhartigheid van onze 
Vader in de hemel. delen in de heerl[ikheid 
van onze Heer en daar in die grote Stilte 
vol z!jn van eeuwige vrede en geluk. Daar 
hopen w[i eens voorgoed met elkaar ver
bonden te zun. 
Zün ziel ruste in vrede. 

Voor uw bl[iken van medeleven b!.J het 
overl[iden van m[Jn innig geliefde man en 
onze zorgzame vader, groot- en overgroot
vader. betuigen w[i u onze oprechte dank. 

Mevr. Borghuis 
kinderen. klein- en 
achterkleinkinderen 


