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Ter dankbare herinnering aan 

Henricus Johannes Borgonjen 
echtgenoot van Regina Catharina Kingma 

Hij werd geboren op 16 Mei 1914 te Wilp
Achterhoek en overleed in 1Wello op 30 Septem
ber 1991. Na de plechtige uitvaartdienst in de St. 
Martinuskerk werd hij begraven op het paroch
iële kerkhof aldaar. 

Een dankbaar mens zonder enige neiging tot 
voornaamheid of geldingsdrang, maar met een 
fijn gevoel voor humor, zo zou je hem met een 
paar woorden kunnen schetsen. Hij kon op een 
hartelijke manier aandacht aan anderen schen
ken. Vooral zijn dochter en kleinkinderen lagen 
hem na aan het hart. Als die op visite kwamen, 
werd alles aan de kant geschoven en door zijn 
enthousiasme wekte hij de indruk dat hij ze al 
maandenlang niet meer gezien had. Aandacht 
vragen voor zichzei f was er niet bij. Op de vraag 
hoe hij het maakte, was zijn antwoord steevast: 
'goed', ook al mankeerde hij van alles. Daar 
wilde hij niemand mee belasten. Met zijn gevoel 
voor humor wist hij niet alleen pijnlijke situaties 
te verzachten, maar ze ook te voorkomen. Toen 
hij al dagen geen vast voedsel meer gebruikte en 
er een keer gebakjes op tafel kwamen zei hij bij 
voorbaat: 'Doe mij vandaag maar niet!'. Het 

liefst leefde hij buiten, werkend in de tuin of 
genietend van een fietstocht. Daar hoorde dan 
altijd even picknicken bij. Zijn gezicht straalde 
dan alle vreugde uit die in hem was. Hij genoot 
op een grootse manier van de gewone dingen van 
alledag. Hij zocht het nooit in het grote en was er 
niet op uit om roem te oogsten. Het beste voelde 
hij zich thuis in een overall of een oude broek. 
Daarin was hij zichzelf en voelde hij zich vol
waardig. 'Kleren maken de man' betekende voor 
hem niet, dat ze aan zijn uiterlijk moesten aan
vullen, wat er aan zijn persoonlijkheid ontbrak. 
Gemoedelijkheid een bescheidenheid sierden 
hem en de lach, die hij zo speels kon oproepen, 
betekende niet dat hij zich van de ernst van de 
dingen afmaakte. Integendeel, hij getuigde op 
die manier van levensinzicht en van zijn fijnge
voeligheid om daarmee om te gaan. Als gelovig 
mens wilde hij heel bewust zijn leven afsluiten 
met het ontvangen van het Sacrament van de 
zieken. In alle rust en overgave vertrouwde hij 
zich aan Gods barmhartigheid toe. Dankbaar 
heeft hij genoten van wat hem gegeven werd en 
hij heeft ervan gemaakt, wat in zijn vermogen 
lag. Hij had er vrede mee. 

Dat hij nu mag delen in de vreugde van de Heer. 

De vele blijken van medeleven tijdens zijn ziekte 
en bij gelegenheid van zijn sterven hebben ons 
goed gedaan. 
R. Borgonjen-Kingma 
lda, Jan en kinderen. 


