
Ter herinnering aan 

Gerda Kemerink op Schiphorst 

echtgenote van Gerard Hotste 

Geboren te Saasveld op 25 januari 1928. 
Tijdig voorzien van de zalving der zieken overleed 
zij op 6 augustus 1994 te Oldenzaal. Na de gezon
gen uitvaartdienst op 11 augustus 1994 hebben we 
haar te ruste gelegd op de begraafplaats aan de 
Hengelosestraat te Oldenzaal. 

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn dierbare vrouw, onze zorgzame moeder 
en onze lieve oma. 

Graag hadden we haar nog een tijd in ons midden 
willen houden, maar de door haar zo gevreesde 
ziekte heeft aan haar en onze verwachtingen een 
einde gemaakt. Haar toewijding en zorg voor haar 
man en kinderen kenmerkten haar levensstijl. 
Altijd stond ze voor hen klaar, dag en nacht. 
Toen de kinderen hun eigen weg hadden gekozen, 
werd de zorg voor haar man groter, vanwege zijn 
slechter wordende gezondheid. 

Telkens zocht ze haar momenten van gezelligheid 
en ontspanning. Een geintje hoorde er ook bij. 
Zwemmen was voor haar altijd favoriet. Dit hield 
haar jong, want oud wilde ze beslist niet lijken. 
Temidden van haar kleinkinderen (haar ' kleintjes') 

voelde ze zich weer helemaal jong en beleefde ze 
veel plezier. ' Graag had ik er nog een paar jaartjes 
bij gedaan om de kleintjes te zien opgroeien", 
waren haar eigen woorden. 

Een van de laatste wensen, de reis met de boot van 
de Zonnebloem, is nog in vervulling gegaan. Ze 
heeft hier, samen methaar man, echt van genoten. 
wetend dat het de laatste reis samen zou zijn. 
Afscheid nemen viel haar zwaar. Toch wilde zij 
anderen nog tot steun zijn. Dit was zij ten voeten uit, 
zichzelf wegcijferend voor anderen. 

Haar geloof is haar zeker in de laatste periode van 
haar leven tot steun geweest. Dit gaf haar de kracht 
om naar dit afscheid toe te groeien en haar laatste 
wensen kenbaar te maken. 

Wij hopen, dat zij nu voor altijd gelukkig zal zijn bij 
God, waarin zij geloofde en waarop zij vertrouwde. 
Moge zij vanuit daar voor ons een steun zijn. 

Zij zal altijd in onze gedachten blijven. 

Voor uw blijken van medeleven, vooral in de afge
lopen moeilijke periode, zeggen wij u onze op
rechte dank. 

G.A. Hotste 
kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, augustus 1994 
Sparstraat 94. 


