
t 
In dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA Mi\RIA JOHANNA VELTHUIS 
weduwe van 

Gerhardus Johannes Antonius Borghuis. 

Zij werd geboren 6 febr. 1904 re Oldenzaal 
en ,ij overleed 19 maart 1986 te Oldenzaal. 
Na de H. Eucharistieviering in de St. Anto
niuskerk te Oldenzaal op :?4 maart d.o.v. 
werd haar lichaam gecremeerd in Usselo. 

.Ons leven breekt af 
als een droom in de ochtend. 
kortstondig is het 
als gras op het veld". (ps. 90). 
Totaal onverwacht is zij gestorven. 1 maand 
na het overlijden van haar man. Haar plot· 
selinge dood heeft ons niet alleen verrast 
en pijn gedaan, maar opnieuw doen ervaren 
hoe klein en machteloos wij mensen zijn 
en hoe groot het geheim van het leven en 
het sterven is en hoe heel anders de wegen 
en de gedachten van God zijn. Voor Albert 
en Trudy is haar onverwachte dood het 
meest piJnlijk. Zij verheugden zich immers 
al op een spoedig terugzien. 
Wij zijn moeder en oma bijzonder dank
baar voor wat zij voor ons allen is geweest; 

het altijd voor ons geleefd. gezorgd en klaar 
gestaan hebben. haar liefde en toewijding. 
haar voorbeeld in eerlijkheid en trouw. 
Graag zouden wij nog bewust van haar 
afscheid hebben willen nemen en onze 
genegenheid en dankbaarheid hebben laten 
blijken. Maar dit kunnen we gelukkig nu 
nog in onze gebeden voor haar blijven 
uiten. Dat God onze Vader haar nu mag 
laten zien wat geen oog hier kan zien en 
laten horen wat geen oor ooit heeft ge
hoord. 
Dat wij elkaar in die heerlijkheid mogen te· 
rugzien. op voorspraak van de H. Jozef, op 
wiens feestdag zij is gestorven en op voor
spraak van onze hemelse moeder Maria. aan 
wie zij zo vaak gevraagd heeft: .Bid voor ons 
zondaars. nu en in het uur van onze dood". 
Haar ziel ruste in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven bij het 
overlijden van onze lieve moeder, groot- en 
overgrootmoeder. betuigen wij u onze 
oprechte dank. 

Kinderen. klein· en 
ach te rklei nkinderen 




