
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johanna Maria Borghuis 
sinds 8 maart 1964 wad~Ne van 

Hermannus Johannes Gerhardus RiesewiJi< . 

ZIJ werd geboren in Zuid.Berghuizen, gemeente 
Losser. 28 oktober 1898. 
E~n tiental jaren geleden werd zij ziek. Operatie 
volgde. Zij herstelde zich prachtig . Enkele weken 
geleden brak de slijtaJetoestand door. Ma Ries9 
wijk kon n1et meer . .,Ik ben een zieke mus". Zij 
hield zo van Gods vrije natuur. Zij was ook vrij 
in haar opvattingen en gedachten. Maar zeer ty· 
perend voor haar was ook, dat zij haar men1ng 
ZJi en dan iedereen vrij liet om te doen, wat hij 
wilde. Zelfs haar man en kinderen hebben dat 
steeds ondervonden. 
En toch • • • zij voelde in al haar vr.jheid een 
d.ep respect voor God en godsdienst. Ze was 
zeer vroom. Een vurig Mariavereerster. Ze kwam 
nooit in de kerk of was ook geruime tijd in onze 
Mariakapel. Daar zal wel besproken zijn: 't vroege 
verlies van haar eigen moeder, de tijd, dat zii zelf 
in de fabriek werkte. het recordgetal van 7 kmde· 
ren 1n 7 Jaren. de ellende voor de mensen d1e 
ver van huis waren en waarvoor zij steeds pro· 
beerde ook een ma te zijn. Immers haar huis 
stond voor iedereen open en wij allen weten toch 
hoe haar koffie smaakte. 
Wat een lieve oma voor alle kleinkinderen. ZiJ 
zullen u missen. 
In alle eenvoud en diep geloof ontving ma het 
sacrament van de zieken. 
Donderdagnamiddag 7 augustus 1975 verliet ma 
Losser om naar wij hopen, de eeuwige zaligheld 
zo binnen te stappen, omdat zij zo echt mens 
was. Heer. geef haar deze rust. 
Op het r.k. kerkhof van de Maria Geboorteparochie 
hebben de familieleden en vrienden haar ter ruste 
gelegd maandag 11 augustus 1975. 

Voor uw blijk V <in medele •en bij het heengaan 
van onze lieve mama en oma, en de laatste 
eer aan haar betoond, was voor ons een steun 
en een troost. 
Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar 

De familie 


