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In dankbare herinnering aan 

JOHANNA GEERTRUIDA KLIEVERIK 

echtgenote van 

GERHARDUS ANTONIUS BORGHUIS 

Z i j werd geboren 24 februari 1910 te Olden
zaal en ze overleed op de eerste paasdag, 30 
maart 1986, te Oldenzaal, voorzien van het 
Sacrament van de Ziekenzalving. Na de 
Eucharistieviering in de St. Antoniuskerk op 
3 april d .o .v . werd zij begraven op het kerkhof 
te Oldenzaal. 

• * *· 

" Za l ig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten" . 

Na een ziekte van korte duur, is zij nog onver
wacht gestorven . Onze droefheid is groot. We 
zullen haar missen. Zeker haar man met wie 
zij zoveel jaren in een harmonieus en gelukkig 
huwelijk heeft geleefd; en ook haar nicht An
nie die zich als kind bij haar thuis voelde, met 
Carla om wie ze zoveel gaf . 
Ze was een lieve vrouw, met een bijzonder 
zacht en innemend karakter ; ze was hartelijk 
en gastvrij; iedereen was welkom bij deze wat 
bedeesde en bescheiden vrouw, van wie rust 

uitging en die tevredenheid uitstraalde. En 
daarom is niet alleen de bovenstaande tekst 
uit de acht 7aligsprekingen op haar van toe
passing, maar evenzeer het woord : 

"Zalig de vredebrengers, 
want ze zullen kinderen van God ge
noemd worden". 

We zijn haar erg dankbaar voor alles wat zij 
voor ons en vele anderen heeft betekend en 
heeft gedaan. En ook met genegenheid en 
liefde zullen we aan haar blijven denken en ze
ker zullen we in onze gebeden met haar een 
blijven. 
Dat God onze Vader, van Wie z i j op het feest 
van de Verrijzenis mocht sterven, haar in de 
glorie van die verr i jzenis mag laten delen. Dat 
zij nu onze Verlosser en Heer, met Wie zij 
steeds hier op aarde in geloof en vertrouwen 
verbonden is gebleven, mag zien zoals Hij is . 
En dat wij daar in die hemelse heerl i jkheid 
ook elkaar mogen terugzien en voor altijd met 
elkaar verenigd blijven. 

Dat zij moge rusten in vrede . 

Voor het vele blijken van belangste l ling en uw 
meeleven na het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze tante, zeggen wij u onze op
rechte dank . 

G .A . Borghu is 
J.M.A. Poorthuis-Borghuis 
Carla 


