
Met veel liefde willen wij bliJVen 
denken aan 

Johan Herman Borghuia 

tot aan 1 augustus 1990 was hij gehuwd 
met Gerharda Jozefina Klieverik 

H11 werd op 9 april1913 te Losser 
(Berghuizen) geboren. Gesterk1 door het 

Sacrament van de ziekenzalving IS hij van 
ons heengegaan op 22 augustus 1995. 

Na de Eucharistieviering in Losser, hebben 
wij hem te rusten gelegd in het graf bij zijn 
vrouw op de Algemene Begraafplaats in 

Oldenzaal, op 25 augustus. 

In zijn huisje, aangebouwd tegen het huis 
van Jan en Jacqueline, is het nu echt heel 
slil geworden. Vader en opa was geen druk
ke prater; hij hield van de stilte; zette bijna 
nooit de tv aan maar genoot er van om naar 
buiten te kijken, de dieren in de weide, de 
natuur om zich heen. Hij Is altijd een buiten
mens geweest. Aanvankelijk woonden ze 
aan de rand van Oldenzaal; de laatste jaren 
in de vrije natuur net even buiten Losser. 

Vader had een grote belangstelling voor 
mensen om hem heen; in het bijzonder voor 
zijn kinderen en hun gezmnen. En ondanks 
de pijn die hij gehad moet hebben door de 
reuma heeft nooit iemand hem horen kla
gen. Hij was een tevreden mens, die er een 
geweldige hekel aan had om anderen tot 
last te moeten zijn en die dankbaar was als 
iemand hem hielp of gewoon op bezoek 
kwam. 
De vroegere arbeidsomstandigheden - ploe
gendienst en zeer ongezonde arbeid - heb
ben hem getekend. De reuma en de be
nauwdheid beperk1en zijn mogelijkheden; 
het lopen werd moeilijker en soms kon je 
hem bijna niet verstaan. 
Maar hij bleef de man die hij altijd is ge
weest, aardig en indrukwekkend door zijn 
bescheidenheid. In het grote geloof dat hij 
zelf beleefde willen wij afscheid van hem 
nemen. Wij leggen hem neer in de handen 
van God, die nu voor hem zal zorgen. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij 
zijn uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer 
dankbaar. 

zijn kinderen en kleinkinderen 


