
Dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA BERENDINA 
GORTEMAKER 

sinds 1970 weduwe van 
Stephanus Gerhardus Kamphuis 

Ze werd geboren te Lonneker op 20 december 
1901 . Ze stierf, gesterkt door het sacrament 
van de zieken, op 27 dec. 1988 te Zenderen. 
Op de laatste dag van dat jaar werd ze na de 
gezongen requiemmis in haar parochiekerk 

begraven op het parochiekerkhof aldaar. 

Zij bereikte een zeer hoge leeftijd. Een week 
voor haar overlijden heeft ze nog van harte met 
haar familieleden haar 87e verjaardag gevierd, 
al vermoedde ze dat ze daarna niet lang meer 
van dit leven op aarde zou kunnen genieten. 
Dat leven heeft ze als een geschenk van God 
beschouwd en er altijd het beste van proberen 
te maken. De kinderen die ze kreeg heeft ze 
met liefde aanvaard en opgevoed. Dat was 
lang niet altijd een gemakkelijke opgave. Voor
al toen ze in de oorlog moeder werd van een 
drieling stond ze voor een heel zware en moei
lijke taak. Maar door haar wilskracht en met de 
hulp van medemensen heeft ze zich erdoor 
heen geslagen. Het leed is haar niet bespaard 
gebleven. Haar tweede kind moest ze al na 11 
maanden weer afstaan. Haar man kwam door 
een noodlottig ongeval om het leven. Deze 
kruizen heeft ze haar hele verdere leven mee 

moeten dragen. Maar ondanks dat wist ze ?Ok 
het mooie van het leven te waarderen. Ze hield 
van de plaats waar ze vanaf haar trouwen had 
gewoond. Het huis waar ze met haar man lief 
en leed had gedeeld, waar ze haar kinderen 
had gekregen en opgevoed, was haar bijzon
der dierbaar geworden. Ze wilde er graag tot 
het einde van haar leven blijven wonen. Haar 
wens is in vervulling gegaan, vooral dank zij de 
hartelijke gastvrijheid van de jonge familie 
Kamphuis. Na de dood van haar man werd ze 
praktisch volledig opgenomen in het gezin van 
Johan en Annie. Binnen dat gezin voelde ze 
zich thuis en kon ze haar zorg voor de kleinkin
deren beleven, zonder hun ouders voor de 
voeten te lopen. 
De zorg die ze vooral de laatste tijd van haar 
schoondochter mocht ontvangen was een 
voorbeeld van echte christelijke naastenliefde, 
waarvoor ze zeer dankbaar was. Toen ze voel
de dat het einde naderde vroeg ze om het 
sacrament van de zieken te ontvangen. Om
ringd door kinderen en kleinkinderen heeft ze 
dit volledig bewust en dankbaar beleefd en af
scheid genomen van dit leven. Zo kon ze dit 
welbestede leven de volgende dag zonder veel 
moeite aan haar God en Schepper terug ge
ven. We mogen erop vertrouwen dat de God 
van leven en dood haar in zijn heerlijkheid 
heeft opgenomen. 

Voor uw meeleven bij het overlijden van onze 
zorgzame moeder en oma zeggen wij u heel 
hartelijk dank. 

Familie Kamphuis 




