
Dankbare herinnering aan 

WILHELMINA JOHANNA BORGHUIS 
echtgenote van 

SERNARDUS JOHANNES RAKE 

Zij werd geboren 10 december 1908 te 
Losser. Ze overleed, gesterkt door de 
Heer in het Sacrament van de zieken-
zalving. 14 december 1983 te Olden
zaal. Na de Eucharistieviering in de 

St.Antoniuskerk werd ze begraven op 
19 december op het kerkhof 

te Oldenzaal. 

t 
•. ZALIG DE DODEN DIE IN DE HEER 
STERVEN; - LAAT HEN UITRUSTEN 
VAN HUN MOEITEN. WANT HUN 
DADEN VERGEZELLEN HEN." Openb. 

Om de dood van deze lieve vrouw. 
moeder en oma. zijn we zeer bedroefd. 
We zullen haar aanwezigheid erg mis
sen. - Ook al was ze de laatste jaren 
lichamelijk zwak en ziek, ze had zeker 
in ons hart een zeer voorname plaats. 

Ons verdriet gaat samen met grote 
dankbaarheid voor alles wat zij voor 
ons heeft gedaan en betekend. 

Met liefde, bezorgdheid en toewij~ 
ding heeft ze ons omringd. -Wat voor 
velen plicht is, was voor haar vanzelf
sprekend. Ze was eenvoudig, beschei
den en tevreden; ze zocht haar vrede 
en geluk niet in de .. dingen" van de 
wereld, veeleer in de stilte van haar 
hart en in 't klaar staan voor 'n ander. 

Zij was één van d1e mensen, die in 
kleine dingen groot weten te zijn. 
Wie zó mag leven. kan ook het leven 
aanvaarden zoals het komt. 

We zijn dankbaar ook, dat we haar 
nog zo lang bij ons mochten hebben, 
na haar ernstige ziekte en dat zij in 
vrede kon sterven. We blijven door de 
dood heen met haar verbonden. zeker 
in ons gebed. 

Dat God deze gelovige vrouw, die 
haar doop en de Kerk trouw is geble
ven. nu Zijn grote Glorie mag laten 
zien en zal laten delen in de Heerlijk
heid van Jezus Christus, Zijn Zoon, op 
voorspraak van onze hemelse Moeder 
Maria, tot wie zij een grote verering 
had. - MOGE ZIJ BIJ GOD IN VREDE 
RUSTEN 


