
Nooit klagend, nooit vragend, 
altijd alles zelf dragend. 
Zo was zij in haar leven, 

nu heeft ze haar verdiende rust gekregen. 



t 
Sterven doe je niet ineens, 
maar af en toe een bee/je. 
En alle beetjes die zij stie(f 
is vreemd, maar die vergeet je. 
Het is haar dikwijls zelf ontgaan. 
Ze zei: ''We leven nog". 
Maar ap een keer was ze aan 
haar laatste beetje toe. 

MARIA JOZEFINA TIJHUIS 
sinds 3 april 1996 weduwe van 
Bemardus Johannes Borggreve 

Zij werd geboren in Saasveld op 25 maart 1926. Gesterkt 
door het sacrament van de zieken is zij op woensdag 28 
mei in het ziekenhuis te Hengelo overleden. Zij was 71 
jaar. Op zaterdag 31 mei daaropvolgend hebben wij haar 

bij pa te ruste gelegd op het parochiële kerkhof 
te Saasveld. 

In haar leven is haar het verdriet niet bespaard gebleven. 
Op 13-jarige leeftijd verloor zij haar moeder. De dood van 
haar zoon Gerardje, alsmede het overlijden van haar 
inwonende broer Jan en tweelingzus Sien hebben haar 
diep geraakt. Met het sterven van pa heeft ze veel moeite 
gehad. Door haar gesloten karakter sprak ze er weinig 
over en koos zij ervoor om dit verlies in haar eentje te 
verwerken. Wanneer ma alleen thuis zat, draaide ze nog 
regelmatig het bandje dat was opgenomen tijdens de 
uitvaart van pa. 
Ma was het liefst in huis en ging weinig bij anderen op 
bezoek. Alleen voor de "Bingo" bleef ze zelden thuis. Ma 
genoot ervan als het hele gezin bij elkaar was; ze kon 
uitzien naar de jaarlijkse "familieavond" 

Ma was een echte Maria vereerster. Als ze naar de kerk 
ging stak ze altijd een kaars aan bij Maria. Van haar 
"vakantie" naar Lourdes met tante Sien heeft zij enorm 
genoten en sprak daar jaren nadien nog over. 

Ma was erg zorgzaam. Na het trouwen met pa in 1953 
namen zij de zorg op zich voor opa, oom Jan en tante Sien. 
De zorg die haar zieke broer en gehandicapte zus van haar 
vroegen vond zij nooit teveel. Zelf wou ze niemand tot last 
zijn; ze klaagde nooit over de pijnen die haar kwelden. Op 
het eind van haar leven waren de pijnen ondraaglijk. Je 
kon aan haar zien dat ze pijn had, maar als je haar vroeg 
hoe het met haar ging, antwoordde ze: 'We leven nog". 
Na de eerste ziekenhuisopname op 20 april had niemand 
verwacht dat zij weer thuis zou komen. Ze kreeg een 
longontsteking en haar toestand was op dat moment zeer 
kritiek. Op 23 apri l ontving ze het sacrament van de 
zieken. Ma kwam hier doorheen en ging enkele weken 
later naar huis. Hier werd ze geconfronteerd met haar 
eigen zwakke lichamel ijke gesteldheid en vond het erg 
vervelend afhankelijk te zijn van anderen. Op 27 mei 
bleek het thuis niet langer te gaan en werd ze weer 
opgenomen in het ziekenhuis. Ze overleed toch nog 
onverwachts in diezelfde nacht. 

Lieve ma we zullen je erg missen, maar we zijn blij dat jou 
een langere lijdensweg bespaard is gebleven. 

Voor uw bezoek, interesse en blijk van medeleven tijdens 
de laatste periode van haar leven en na het overlijden van 
onze lieve ma en oma zeggen wij u onze oprechte dank. 

Saasveld, mei 1997 
Muldersweg 2 

Familie Borggreve 


