
Ter bl[jvende herinnering aan 

José Derkman 
dochter van 

Johannes Oerkman en Joanna Holtslag 
geboren 6 febr. 19 5 3 te Denekamp: bY een noodlot· 
tig onqeval overleden op 10 dec. 1970; haar lichaam 
is 14 dec. d.a.v. op het R.K. Kerkhof te Denekamp te 

ruste gelegd. 

Oe Heer heeft haar aan ons gegeven. de 
Heer heeft haar teruggenomen. de Naam 
de~ Heren z[j gezegend WU zeggen het, 
w[j menen het eerlijk· maar ons hart schreit 
bitter. Neen vergeten zullen w[j haar nooit. 
onze José. door God met gaven van geest 
en hart rijk uitgerust, bezorgd en gedien· 
stig voor ieder en daarom bijzonder bemind; 
levendig. vol durf en altijd blij : haar aan· 
weligheid bracht vreugde. Zo leeft 7Ü in 
onze herinnering voort. met haar schalkse 
schittering in haar oqen. haar geestige 
glimlach op de lippen Je hebt ons al te 
)aren gelukkig gemaakt en met jou gaat 
een swk van ons leven van ons heen. Maar 
God heeft je geroepen het is zó reeds 
goed geweest vroeg voleindigd heb je vele 
jaren bereikt. Wij willen niet egoïstisch 
z[jn: leef voor alt[jd je bi [je Ie Jen verder 
b[j Vader-God. geborgen in zijn liefde: daar 
weten w[j je veilig en gelukkig : dat is he
lende troost van ons heilig geloof in deze 
droeve dagen. 

lievt> ouders. Thilde en Suze schreit niet 

al te zeer. Ik ging niet van u heen. omdat 
ik niet van u hield, maar Vader in de he
mel heeft mij geroepen ; en wat God doet 
is welgedaan. ook al begrijpen w[j het niet; 
zo hebt u mU geleerd. Ik bl[jf u innig dank· 
baar: gij hebt m!j alles gegeven. wat u 
hebt kunnen geven : met m[jn liefde blijf 
ik bij u. Tot ziens l1eve ouders. zusjes en 
allen die m[j lief zun. 

Voor Uw deelneming welke wij hebben 

ondervonden na het overlijden van onze 

zeer beminde dochter en zuster JOSt 

betuigen wij U onze hartel[jke dank. 

FAMILIE OERKMAN 

Denekamp. december 1970. 

Straathuizerweg 9 

j. Benneker, Koster, Denekamp. 


