
In dankbare herinnering aan 

Maria Aleida Holtkamp 
(Meijke) 

sedert 3 1anuan 1985 weduwe van 
Gerardus Johan Penk 

Zij werd geboren op 29 mei 1902 te Ambt Almelo. Op 
6 juni 1931 trouwde ze met Jan Penk. Hun huwelijk 
werd gezegend met 9 kinderen. Gesterkt door het 
Sacrament der Zieken, overleed zij op 5 december 
1998 in verzorgingstehuis St. Theresia te Borner
broek. Na de Uitvaartdienst op 10 december d.a.v. 1n 
de parochiekerk van Bornerbroek, hebben we haar 
te ruste gelegd op het R.K. Kerkhof, aldaar. 

Ma heeft een zeer werkzaam leven achter de rug, 
hetgeen al op jonge !eefti1d 1~ haar ouderlijk huis be
gon. De verzorging van naar eigen grote gezin heeft 
ze met alle liefde en volledige mzet e~ trouw vervuld. 
Ze was de spil van het gezin en moest vaak ret huis· 
houden en het wer~ op het land alleen doen. omdat 
"de Va' als timmerman op karwei was. Met pa was 
ze intens gelukkig en meermalen heeft ze gezegd: 
'Ik wil met de koningin nog niet ruilen.· Samen wil· 
den ze ondanks de soms karige middelen, de kinde
ren all~s geven wat mogelijk was. Ook de mogelijk
heden voor ieder om zich te ontwikkelen, een vak te 
leren of te studeren. Ze had oog voor ieders eigen
heid en durfde elk zijn of haar eigen verantwoorde
lijkheid te geven. Ze was een sterke vrouw, lichame
lijk en geestelijk. Ze hield van eenvoud, maar ze was 
ook iemard met sterke pnnc1oes waar het ging om 
eerlijkheid en rechtvaardigheid. Ze hield van de na-

tuur. Haar grote hobby was het bezig zijn met plan
ten en bloemen en het werken buiten op net land en 
in de tuin. 

Ook het verdriet is haar niet bespaard gebleven. Ze 
moest het overlijden meemaken van haar kle1ndo.ch
tertje en later van oa. Ook het leed en het gemis !(On 
zij een plaats geven in haar leven, dankzij haar eigen 
veerkracht en dankzij haar groot geloof en vertrou
wen 1n God. Haar geloof is vaak de bron geweest 
vanwaaruit ze leefde en werkte. 
Nog jaren heeft ze zelfstandig kunnen wonen aan de 
Lange Voort, ook dankzij de ondersteuning van Gerrit 
en Minie. Halverwege 1998 gaf ze zelf aan dat ze 
vanwege lichamelijke problemen toch maar naar een 
verzorgingstehuis wilde gaan. In Huize St. Theres1a 
heeft ze nog een half jaar naar tevredenheid mogen 
wonen, meae omdat ze tot het eind helder van geest 
1s mogen blijven. Evenwel ging ze gaandeweg ver
langen naar de afronding van tiaar teven. Dat is haar 
gegeven. toen ze op 5 december malle rust en vrede 
mocht inslapen en oinnen mocht gaan 111 GodsHeer
lijkhe1d om daar voor altijd met pa samen te zijn. 
Mogen zij rusten 1n vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling met name 1n 
de laatste jaren en t1Jdens haar verblijf 1n het verzor
gingstehuis en na het overlijden van onze ma en oma, 
zeggen wij u allen onze harte! jke dank. 
B11zonder ook dank aan het personeel en de vrijwilli 
gers(sters) van het verzorgingstehuis St. Theres1a. 

Kinderen. klein- en achterkle1nkinde•en 
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