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Ter dankbare gedachtenis aan 

Gezina Huisman 

weduwe van 

Hermanus Borgerink 

Zij werd geboren op 21 maart 1897 te 
Albergen . Na een gelukkig huwelijk is zij nog 
· .16 jaar weduwe geweest. En in haar laatste 
levensjaren bleef zij sterk ten einde toe, on
danks haar lijden. Zo is zij op 28 juli 1985 in 
alle rust gestorven in het ziekenhuis in Al
melo, waar zij eerst gesterkt was door het Sa
crament van de Zieken. Op 1 augustus heb
ben wij haar herdacht in de Uitvaartdienst in 
de kerk van Maria Parochie en haar daarna te 
ruste gelegd bij haar man. 
Deze vrouw: onze moeder en oma: met haar 
hoge leeftijd en veel levenservaring.welk-,een 
herinnering aan haar zal er niet bij ons 
bewaard blijven; haar kinderen en kleinkin
deren en zovele anderen, die haar bijzonder 
goed gekend hebben. 
Is voor een mens niet een kostbare gave een 
moeder en oma zolang in ons midden te 
mogen hebben? Want zolang zij kon was zij 
een meelevende vrouw met al die kleine en 
grote dingen, die ons leven vaak bepalen, die 
vreugde en soms ook verdriet, die ons leven 

·vullen. Want haar plaats was temidden van 
ons en nergens anders. Dat was haar vurigste 
wens ten einde toe. 

En door de dagelijkse en jarenlange zorg van 
haar huisgenoten is dit ook mogelijk ge
weest. Want w.e gunden het haar van harte. 
Nu is haar aardse leven temidden van ons 
allen voorbij . Thuis zal zij een lege plaats 
achterlaten. 
Maar ook dankbare herinnering aan haar zal 
er blijven leven bij ons allen. 
En gelovend in de Heer en Zijn Woord kunnen 
wij ook aanvaarden dat haar leven voor de 
Heer niet voorbij is. 
Nu zegt de Heer tot haar: Kom, gezegende 
van mijn Vader en neem uw plaats in het Rijk 
van mijn Vader, dat Hij bestemd heeft voor 
zijn uitverkorenen. Ook zij is nu door de Heer 
geroepen en daarom kllnnen wij zeggen: 

Moeder, oma rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven in deze 
dagen na het heengaan van onze lieve 
moeder en oma, zeggen wij U onze oprechte 
dank. 

Kinderen , 
klein- en 
achterkleinkinderen 

Harbrinkhoek, 1 aug. 1985. 


