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In dankbare herinnering aan 

Marie Gortemaker-Hermelink 

Ze werd geboren in Denekamp op 5 januari 1910. Ze 
was een mens onder de mensen, ook wel bekend als 
"Marie van de Vereniging" 
Op 4 september 1940 trouwde ze met 

HERMAN GORTEMAKER. 

Uit dit huweh1k werden vier zonen en één dochter 
geboren. Ze heeft erg veel verdriet gehad van het 
verlies van dit ene dochtertje Marianne die nog geen 
twee jaar mocht worden. 
Ondanks goede en fijne herinneringen heeft ze geen 
gemakkelijk leven gehad Zeker de oorlogstijd was 
zwaar. 
Net toen het wat beter ging; de jaren van opbouw, 
overleed haar man in 1965 en bleef ze achter met 
haar vier thuiswonende kinderen. Geld was er niet 
en twee kinderen studeerden nog. 
Door elk dubbeltje om te draaien heeft ze er voor ge
zorgd dat de studie afgemaakt kon worden. De km· 
deren hebben het aan haar te danken dat ze nu een 
goede plaats in de maatschappij hebben. 

Groot was de vreugde toen de kinderen gelukkig 
werden met een partner en er kleinkinderen kwa· 
men. 
Ze was een hardwerkende, zorgzame moeder en 
oma bij wie het altijd gezellig vertoeven was. Ze had 
belangstelling voor iedereen. waarb1J ze zichzelf 
vaak wegcijferde. Dat bleek ook de laatste maan
den. Ze was al ziek en moet veel pijn gehad hebben. 
Toch klaagde ze niet. 
Tot het laatste moment is ze zelfstandig blijven wo· 
nen aan de Wilhelm1nastraat in Denekamp waar ze 
de laatste 9 jaar doorbracht. Ze wilde zèlf graag op 
het laatst naar het bejaardenhuis omdat ze inzag dat 
ze niet langer onverzorgd kon blijven en haar kinde
ren niet tot last wilde zi1n. 
Het is een troost voor ons dat ze alt11d heel nuchter 
en realistisch over de dood kon praten. Ze was daar 
niet bang voor, ook omdat ze een rotsvast Go.dsver· 
trouwen had. Jaren geleden heeft ze alles hierom
trent al geregeld en had daar vrede mee. 
Toen ze donderdag 11 augustus 1994 werd opgeno
men in het ziekenhuis in Oldenzaal en bekend werd 
dat ze een ongeneeslijke ziekte had, ging haar li · 
chaam snel achteruit Zaterdagmiddag 20 augustus 
heeft ze nog het Sacrament der Zieken ontvangen 
en diezelfde zaterdagavond is ze, in het b11z11n van 
haar meest dierbaren, overleden. 
We zijn dankbaar dat haar een lang ziekbed 
bespaard is gebleven. 

We danken u voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens het overlijden van onze moeder en oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


