
Ter dankbare heriooering aan 

GESINA HEILS 

weduwe van 

GERHARDUS M. GORTEMAKER 

Zij werd 5 oktober 1900 te Gildehaus gebo
ren ; overleed gesterkt door het Sacrament der 
zieken, 23 febr. 1976 in het r.k. ziekenhuis 
te Oldenzaal ; 27 febr. is haar licl>aam op het 
r.k. kerkhof te Denekamp te ruste gelegd. 

.Een sterke vrouw, wie kan ze vinden! Als 
iets uit verre landen, zo is haar waarde. Het 
hart van haar man stelt op haar zijn vertrou
wen. Zij staat reeds op als het nog nacht 1s 
en zorgt voor het eten van haar huisgenoten. 
Zij opend haar mond voor de 'vijsheid en 
woorden van goedheid liggen op haar tong. 
Een vrouw. die God vree,t: zij wordt gepre
zen. Laat haar genieten van haar werken, laten 
haar daden haar lof verkondigen·. 

Zo beschrijft de H. Sdirijver (Wijsheid 31) de 
sterke Godvrezende vrouw; zo leeft in on1.e 
herinnering voort onze moeder. 

Neen. God heeft zij m haar drukke leven niet 
vergeten. Bij hem vond zij in h•ar beproevingen 
troost en moed om verder te gaan. Te vroeg 
moest ZIJ afscheid nemen van haar geliefde 
echigenoot. diep bedroefd was zij toen één 
vao haar kinderen van ha~r heenging. Tenslotte 
tastte een slopende ziekte ha~r lichaam aan. 
Maar ook toen kon ze eerl11k uggen : .Heer 
zoals Gij hft wilt, zo is het goed." 

Gelovige mensen zijn sterke mensen. Daarom 
is ziJ gerust tot God gegaan, tot hem. die wij 
onze vader mogen noemen. Ü<1arom zijn wij 
niet als degenen die geen hoop hebben. Wij 
zullen moeder weerzien bij God. Veel liefde 
heeft zij iu hdar zorgzaam leven gegeven ; ge
lukkig deze liefde bleef niet onbeiinrwoord. 
Omringd door liefdevolle zorg i$ 7.ij gestorven 
en in onze gebeden vergeten wij haar niet. 

Mijn Jezus barmhartigheid. 

Maria, moeder. wees haar voorspreekster. 

Voor Uw deelneming. ond<'rvonden tijdt>ns 

de ziekte en na 't overlijden van onze 

beminde moeder, behuwdmoeder en oma 

betuigen wij U onze hartelijke dank. 

FAMlLIE GORTEMAKER-HEILS 

DENEKAMP, februari 1976 

J. Benneker, Koster Denekamp 


