
Ter dankbare herinneling- aan 

GERRIT BOTTENBERG 
H IH'rd op 15 octoller 1'>01 I< Kampen 
Rt-•)oren Te EnM.:htdc hu\\ de hiJ met 
ANNA ,\\ ARIA 1\ljKA \11' 
llit hun lnmehJ~ werden •ier dochters 
)(chorcu en '' icr :t.OOIII', watu\an tie 
nndste tot p n es ter werd cewijr.l Bij na 
3~ jAar was h ij ee n tOCkC'-'" ' ld 11•1 \'iHl 
lll"t P•HnCh iclt·ë le Zi:1HRkoor en ,·erschil · 
lt'udc: Jnren thtanan ht'"tuur~lrd. Op 
U maart 1960 onl•lltl( 1111 met volle 
on.•rk!K\·e de l.t:.ttste 11 tl ~acramenten 
ultl een zeer ge, .• , ulltke upe1atie te 
on.h:r.:a.w Op het let'l v~n St Juzel 
tl uv. u\·etleed Iu; tn het hathu 1ck 
Zrehnhui< te l'n~chede en op 23 maart 
wer•l htJ op hel l<;rthotr~k Kerkhol aan 
de Oronaust-~lraat\\ e~o:: bc~rcn en 

Dierbare ech tgenote en k 11rdc ren. met <ind~ 
J',t:n~u1t heh 1k ge:racht 0 111 voor tJ et:n toe
lt<Witd tehtgeoH•Ot en vader t e zijn 1\n is 
niiJII tnnk op .. arde volhlill'ht , Maar het geloof 
leert ons, dat Wli met 011 v l"rhreekb•' 1 e h:tnden 
,·erhontlt"n hiiJ'en . Op'!enonu~n 111 ht't hemels 
koor z.tl •k, buhlentl ~u Z111Rt"llll 'uor ünliS 
trooll, ,-onn~aan \:oor U tr 7tHtc:en \'eqzeet 
ook t:1J m•1 111et. vn,tr;tl al~ RIJ u 'rrt'niKt met 
nn t e J'HI~Ster -7nOn eu hro(ch.· r ~ttn het alt;tar 
Bt"\\•UHt out1er elk:iéH nu ze n1oore- fa,nillehand 
e n ('t:rt uw \o[Hit" r door goed h.' ztjn vonr moeder 

Laat on o bidden. 0 . Oorl. di~ ous tloor woord 
cu v001 beeld heht geke rd , vatlrr eu moeder 
Ie t!r~n. onderm U over d~ llt'l vE'n ,·;uter. en 
"il hr'IU de Londen ,·erRt"\f"ll, dit- hij door 
n~t• nR~hjke z,,akheden modrl ll~hhen begaan 
Gl:"f'f ,t•tl w1j elkaar in de 'reui!,te- \811 de 
~t'U\\:IKe heerlitkheid wot,:fll \\t•crtlen Oit 
s·n~kr-n "'I tloor Chns1us onze Ht"tr Amen . 


