
Ter herinnering aan, 

FEMIE EXTERKATE- GERRITSEN 
Femie werd geboren op 31 december 19.10 
te Epe. Op 5 oktober 1972 trouwde ze met 
Gerrit Exterkate. 
Ge:.terkt door het H. Sacrament der Zie
ken overleed ze in alle rust op 18 mnJ.rt 
1991. Na een Eucharistieviering werd ze 
gecremeerd in het crematorium te Usselo. 
Toen Femie met vader trouwde, moesten 
we daar allemaal een beetje aan wennen. 
Wat eerst een .i:uster was, ze werkte bij de 
gezinszorg, werd een moeder. 
Toch werd na verloop van tijd Femie ec:n 
echte Houw voor vader en een echte moe
der voor ons. 1'adat zich enkele jaren na 
het huwelijk een ongeneeslijke ziekte open
baarde, werd de onderlinge band steeds 
hechter. In de afgelopen 13 jaar heeft 
moeder het niet gemakkelijk gehad. De 
zware operaties die ze moest onderga:in 
drukten een \tempel op haar leven en Jat 
van ons. Iedereen heeft op zijn manier 
daar veel onder geleden. Zij ?-Onder twijfel 
h"t meest. Maar toch was 1~ voor vader 
de kinderen en kleinkinderen altijd ee~ 
open oor. Steed!> weer toonde ze oprech
te belangstelling voor de ander. Zelden 

sprak ze over haar eigen leed en had sa
men met vader nog veel mooie dagen. 
De laatste weken van haar leven zijn heel 
erg moeilijk geweest. 

Moeder kon zich niet meer uiten, hoewel 
ze dat wel wilde. Gelulkig is een lange 
lijdensweg haar bespaard gebleven. 
Hoewel het niet eenvoudig was baar los 
te laten, konden wij er toch in berusten. 
We willen proberen moeder te onthouden 
als iemand die ondanks haar ziekte vooraJ 
Opgeruimd en belangstellend was. 
Moeder, rust nu maar uit, je hebt het 
verdiend. We zullen niet vergeten hoc jij 
Je leven hebt geleefd. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe
der en oma, 1eggen wij U onze oprechte 
dank. 

G. J . Exterkate 
en kinderen 


