
Liefde is de lfrootstc schat 
die God 011s heeft ... m:._rrePe1z. 

E11 wfr uiet 111eet wat liefde is 
beeft nooit iets aan :::,ij11 /epen. 



In d.rnkbare herinnering aan 

Fien Borgh uis - van Hannen 
·421926 t-1-2-1998 

cd1{11morc 1'1111 Gern1·d &1~11/J1m 

Zij \\erJ go.:horen op 4 tebruari 1926 in Oldenz.1al. 
Op ha.1r ~2,re n:rpardag is zij o,·erleden in het 
\'erplceg..:entrum Twente Oost in Denek.1111p. 
Hiddend hebben wij op 9 februari atSchcid 1·.111 haar 
genomen i11 de Sr. Nicolaaskcrk en haar da.m1.1 re 
ru're gelegd op her R.K. kerkhof in Denekamp. 

ILl.1r dood heeft om on:n·allcn en diep ge, ..:hokr. 
\Vij \\ 1s1cn d.l! Lij Lit:k wa>, maar dar her 70 'nd 1ou 
ga.lil, hadden wij nier gt:dachr. Tegdijkerrijd tromt 
hec ons dat ha.i.r een langdurig lijden be,paard i' 
gebk,en en dat zij nu 'erlmr i~ \an haar pi1n, die LÏJ 
zonder kl.lcht heeft weten te dragen. 

Zij 'ernerkte alles ,·oor zichzelf lil suite. 
Zij \Oelde 11.:h llaarin gesterkt door een diep geloof 

Iedereen dk moeder heefi: gekend en de l.1atstc 
jaren naar haar !IC70ndheid informeerde, wocg zich af 
'hoc kan het to..:h? i\loeder was toch zo'n momc, 
flinke en k1c11"Ju,nge Houw.' 

Een echec: boc:>kool, dic uiteindclijk haar hart aan 
Denekamp n:rp.mddc. Ze had dc zorg 1oor een groot 
gezin, zo.11~ dat gebruikdijk w<L' in die dagen. 

Zes kinderen, 1·ijf mci,jes en een jongen, groeider op 
op dar pr.Khtige plekje .l.111 de Slotsdijk en later J"11 
de Geen van \\'oustrJJl. 
.\Is echrgenore 1 an een 1 ertegenwoordiger 1·an de 
Co1·eco was ze meer dan J.lken hubHouw. \'oor p.1p.1 
was zij de ide.1le secret.1.re~~e. die lfag en nacht p.u.ut 
w,1s om klamen té woord te ;ta.m. 
Een zeer onregclm.llig ki en, d.lt 1·ccl 1·an ha.u noeg. 

Ze was · 1·ele lijnc j.1ren s.um:n mct opoe - de spil, 
waar thuis alles om dr.1.1idc. Ondanks de drukke huis
houding vond ze Li jd zich uit te lc1·cn in haa r hobby; 
het naaien v,1n kleren 1·oor 11.1.1rzelf en de kinderen. 
D,1arnaa;t verslond ze éen enormc hoe1·eelheid boe
ken, hetgeen typerend w.1s 1·oor haar brede inreres~c. 

.\let 1·01Je teugen genoot zij en·.m omringd te 1ijn 
door een grote familié c:n een hcchrc ,·ricndcnkring. 

De la.uste jarén cduc:r liet de gczondheid haar 
steeds meer in de SLcd." Ze creeerdc haar eigen 
wereldje, dat rnor ons soms niet 7o tocgankclijk 1\·a;, 
maar dar wij beetje bij bcelj~ leerden accepteren . 
In het 1·crplcegcemru111 voelde zc zich thuis , maar 
elke dag keek ze roch uit na.1r het momcnt dat 
papa haar kwam h.1kn. 

i\loeclcr je \\".1S lict\·oor om. \\ïj hopen dar je 
gelukkig bent en blijn· n .1ltijd 1an je houden. 

Denekamp, tèbru.1ri 1998 


