
Ter donkbor e herinnering aan 

Geertruida Gezlena Holtkamp 
echtgenote van Albertu• He11driru1 Over" eter 

Zij werd geboren op 17 juni 1895 te '\\ f'er~"10 
en de Deer riep haar tf'rUJ op 18 juni 1981, 
daags na haar 86eo '"rja1rd111. tf' flen11•lo (0), 
na ge•terkt tf' zijn door het H. Sacramf'lll der 
Zieken. 
Voor haar TÎf"rdf"n ~·.- df" H. Eurhari.'!tit u·n 
liituart in de parocbi"kerk un On•c u"," 
Vrouw no altijd durende- bij<tand op 22 juni 
en de creomatie vond plaat. op dir zelrde d•lt 
te u •• c10. 
Wij hebben moeder irekcnd alt een er1t !in", 
ucbtaardiire en roedmof'dise nou•» Zij wa• 
een wat 8lille maar heel toe1te"ijde en huorgde 
vrouw voor baar man. Zij haddf'n het geluk om 
bijna 60 jaren van lid en leed, nn znritf'n en 
vreugden in f'en f'rg gof'd f'n f'\'enwichtilf hu
\\elijk te ddcn. 
Zij wa• ook een er11 lie•e, iroede moeder .-oor 
de beide docbtrr• rn df' zoun die in haar irezin 
opgroeiden. Zij wi•t eeo goede eo 1tezonde band 
van Jilaamborightid te t-<'h('p})('n waarin 1'trdraag" 
zaawbeid en humor eeo belanicrijkf' ploot~ heb· 
ben iogf"nomcn. 

Toen de kindnf'n groot werden •n een eigen 
leven ginl(CU leiden, wa1 daar ploatw voor. En 
er was ook plaats voor huu 1auhau1e f"n vooral 
•oor de kleinkinderen, die daarna kwamen. 

Op de oude dag vertrokkrn zij vanuit het ver• 
trouwde plekje in de Lecuwcril..traat naar Duc· 
kenhagf'n, "'aar zr: ti.amtn met haar man nog 
ecu paar plczieri11e jaurti•• brleefden. 

Vermeldenswaard is de opvallende en goede 
Hr.tandhouding mN al haar zu.ier•. Zoal• dir 
t:arnen mf't elkaar optrokken waw mooi om te zi("n. 

!\laar tendoue kwam ook ,~oor haar het Ic.en•· 
eind•, dat zich aandiende in zid •• ziju cu zwak· 
ker wordtn. Voor al d• laat.ir dagen rond hur 
86e verjaardag ginp: alle• heel uicl. En \IC zijn 
erg daokhaar dat haar een grote co zware he· 
proeviog bespaard i• gebl"en. 

Jn alle ro~t en g"Jovi~ Îh ~ij van on~ hr~n•f>«••n. 
Wij bewar•n aan moeder c•n helc d•nl.bare 
herinnering. Dankbaar \'oor het \'oorbf'eld on 
een •terk geloof, haar grote ecu\ouJ eo baar 
oprechte liefde. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijk van deelnemine. betoond t ijdens 
haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, moeder en oma. zeeeen w11 U harteliik 
dank. 

Hengelo, 22 juni 1981 
Backenhagenlaan 70 
Kamer 85 

A. H. Overweter 
Kinderen en kleinkinderen 


