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echtgenote van 

JOHANNES ANTONIUS HERMANUS 
OUDE HOL TKAMP 

Zij werd op 24 september 1931 te Losser 
geboren en overleed op 22 mei 1987 in het zie
kenhuis te Oldenzaal. Op 27 mei d.a.v. hebben 
wij haar na een Eucharistieviering in de Ple
chelmus Basiliek begeleid naar haar laatste 
rustplaats op de begraafplaats aan de Henge
losestraat te Oldenzaal. 

Goede Vader, wij weten dat Gij de gever zijt 
van alle goeds. Maar Gij geeft Uw goede ga
ven door mensenhanden en wij zijn U bijzonder 
dankbaar, vooral voor datgene wat U ons 
hebt gegeven door de handen en het hele le
ven van onze moeder. Voor 34 jaar heeft zij 
met onze vader gezorgd voor het gezin dat U 
hen had toevertrouwd; altijd vriendelijk, goed 
en behulpzaam voor iedereen. 

Ze was een eenvoudige vrouw die met toewij
ding en liefde zorgde voor haar gezin. Niets 
was haar teveel. Volop genoot ze van haar kin
deren en kleinkind. Daarom zal de herinnering 
aan haar in ons blijven en ons aansporen haar 
goede werken na te volgen en vervullen. 
Haar voorbeeld zal ons ook aanmanen om 
door te gaan vader, die nu alleen achterblijft, 
uw liefde te geven en een steun blijven voor 
hem. 
Goede Vader in de hemel, wij geloven dat het 
leven uit U voortkomt en ook, nadat het doel is 
bereikt, weer wordt teruggenomen. U bent de 
Heer van leven en dood. Wij bidden U dat Gij 
onze dierbare vrouw, moeder en oma op zult 
nemen in de rij van hemelingen, want wij gelo
ven dat zij nu met St.- Paulus kan zeggen: 
"Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loop
baan volbracht en mijn geloof bewaard. Nu ligt 
voor mij gereed de kroon van de gerechtig
heid die de Heer voor mij heeft bereid". 

Voor de blijken van medeleven, ondervonden 
tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze 
lieve vrouw, moeder en oma, zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Utt aller naam: 
J.A.H. oude Holtkamp 
Kinderen en kleinkind. 


