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Dankbare herinnering aan 

H endrikus Johannes Gortemaker 

echtgenoot van 

GEERTRUIDA MARIA HEUVELS 

Hij werd geboren te Losser op 28 januari 
1915 en overleed na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken in het ziekenhuis "Me· 
disch Spectrum Twente" te Oldenzaal op 26 
april 1993. Na de Requiemmis werd hij 29 
april begraven op het kerkhof van de St. Ni· 
colaasparochie te Denekamp. 

Door de vroegtijdige dood van zijn vader 
moest hij met zijn oudere zus Leis al heel 
jong de kost verdienen voor het grote gezin 
van negen kinderen. Daarom kwam hij als 
12-jarige in dienst van het landgoed Singra
ven. Hij bracht het daar tot bosbaas. Zijn 
werk werd zijn leven. 
Bij het 40-jarig dienstverband werd hij on· 
derscheiden met de eremedaille in zilver ver· 
bonden aan de Orde van Oranje Nassau. Hij 
heeft zich nooit op deze koninklijke onder· 
scheiding laten voorstaan. 

Na de dood van meneer Laun veranderde de 
feodale werkverhouding op 't Singraven in 
een meer vrije en zelfstandige dienstbetrek· 
king. Hij had moeite om zich na zoveel jaren 
aan de nieuwe werksituatie aan te passen en 
raakte daardoor wat uit zijn geestelijk even· 
wicht. 
Gelukkig werd hij door zijn vrouw Truus 
goed opgevangen. Maar toch was het moei· 
lijk, mede vanwege zijn gesloten karakter, 
om hem uit de depressie te halen. Hij werd Ie· 
vensmoe. Daarom hebben wij er vrede mee 
dat hij van ons is heengegaan. 
Toen hij in 1977 ophield met werken was hij 
vaak te vinden in zijn moestuin en bij de kip· 
pen. Ook repareerde hij graag fietsen. 
Met een groot gevoel voor gerechtigheid 
heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zich verdienstelijk gemaakt voor de onder· 
grondse verzetsbeweging. 
Wij bidden hem nu het nieuwe leven toe bij 
God, die hij in eenvoud altijd zo trouw ge· 
diend heeft. 
Rust in vrede! 

Voor uw belangstelling en medeleven be
toond na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en opa, betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

Familie Gortemaker 


