
Ten paradij;c geleiden U de engelen 
bij U11 aankomst nemen de martelaren U 
op in de heilige \lau Jc•uzalcnt. 
:\loge het koor der engelen lJ ont1angen en 
met t a7aru<, een~ tü a1111 
111\lOgl gij de Cellil ige IU\l I inden. 



t 
\Vilt in U'' gebeden gedenken 

Bcrtha Maria Borgenjen 
eclugenotc van 

Johannes Hijltjc Buwalda 

Ze b geboren op 20 scplember 1912 te Wilp
Achterhoek en 1s 0\erleden 26 augu\tus 1986 
Ie Twcllo. Wc hebben haar op 29 auguslus Ie 
ruste gelegd op het R.K. Kcrkhohan de Pa
ro.:hie 'an de H. l\tanmus, de kerk waar ze 
ook is gcdoopl en getrom\d. 

Ze had zich een zware taak opgelegd, IC leven 
en te werken, in een groot Godsvertrou,ven, 
voor haar man en kinderen aan wie 1.e al haar 
lijd en krad11cn heeft gegeven. 
HoC\\CI haar gezondheid de laatsic jaren Ie 
wensen overliet, hoorden we haar nooil kla
gen en heeft ze haar leed in slihe geleden. 
Ze hebben samen hard moeten \\erken om 
hun brood te verdienen, maar altijd was er 
plaals aan hun tafel \OOr de 'elc ga~lcn die 
graag bij hen aatN:hoven. Ondanks de 'elc 
problemen die ze in haar leven is tegengeko· 

men bleef te opgewekl en vonden wc allijd 
een goed gehoor bij haar. Ook haar vele 
kleinkinderen waren ahijd welkom en ze 
kwamen graag. l.aler, 10en ze minder druk 
was, kon ze een deel van haar lijd, samen mei 
'ader, besteden aan de win waar ze met \cel 
ple1ier in \\Crklc. 

Laai ons bidden. 
Goede God, geef Uw heerlijkheid, Uw loe
komsl en Uw lrouw aan de1e geslonen 
vrouw en moeder. Wij kunnen niet geloven, 
dat haar leven vergeefs voorbij is gegaan. Wij 
willen niet geloven, dat alles, \vat zij voor 
mensen heeft belckend en gedaan, nu verlo
ren is. \\'ij vcrenigen ons met het geloof, 
waarin zij zelf aan U heefl vastgehouden ten 
einde toe ... 

aan U, haar God en onze God, 
die voor on\ leeft 

vm1daag en alle dagen 
lOl in eeuwigheid. 

Maria, On1e l ieve Vrouw van de Rozen
krans, bid voor haar en wees voor haar de 
Deur \an de hemel. 

\'oor Uw blijken van mcdele,en bij het mer
lijden van mijn I ie\ e 'rouw. onze zorgzame 
moeder en oma /eggen wij U hartelijk dank. 

De familie 


