
Je liefde, warmte en zorgzaamheid 
kon je aan vele mensen kwUt. 
Dat gof jouw leven grote inhoud, 
daarom is het voor ons nu zo koud. 
Wij zullen moeten proberen, 
op fijne herinneringen te teren. 

Suze Mekenkamp-Knuif 
echtgenote van Harrie Mekenkamp 

Suze werd geboren op 8 oktober 1954 in Hertme. Na een 
kortstondige ziekte overleed zij op 4 september 2003 in 
Hengelo en hebben wij haar lichaam op 8 september te 

ruste gelegd op het parochiële kerkhof in Hertme. 

Suze groeide op als oudste in een gezin van acht kinderen, 
waar altijd aandacht voor haar was. Op jonge leeftijd moest 
zij direct haar kost verdienen en werkte als gezinshulp in 
Borne. Op 24 september 1976 trouwde ze met Harrie en 
gingen ze wonen in hun zelf gebouwde huis aan de 
Hertmerdwarsweg. Vanaf het begin voelde ze zich thuis in 
Hertme en was nauw betrokken bij het dorpsleven. Ze was 
meer dan 25 jaar lid van het dameskoor, helpt al jaren bij de 
opbouw van de levende kerststal, lid van de ZIJ-actief en 
vervulde sinds korte tijd ook een functie binnen het 
kerkbestuur. 

Suze hield van gezelligheid en huiselijkheid. Ze probeerde 
van elke dag een feest te maken. Wie er ook kwam, je werd 
altijd met open armen ontvangen. Ook als we van het werk 
kwamen of uit school, mama was er altijd! We hoefden haar 
maar te vragen, het maakte niet uit wat, ze deed het voor 
ons. 
Ze had ook veel liefhebberijen. Naaien en borduren konden 
haar uren bezig houden. Daarnaast hield ze enorm veel van 
bloemen en was ze veel in de tuin te vinden. Ze was ook een 
grote muziekliefhebster en had voorkeur voor de 
Oostenrijkse muziek. Mama en papa gingen getrouw ieder 
jaar op vakantie naar hun vaste vakantieadres in Oostenrijk. 
Mama had ook een speciale band met oma. Voor raad en 
daad stond mama haar bij. Oma kwam dan ook zeer 
regelmatig op haar fiets naar Hertme toe. 

Lieve mama, je hebt je moedig gedragen en wij missen je 
zeer, maar danken je voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 
Al moesten we jouw leven loslaten, in ons leven blijven wij 
jou altijd vasthouden. Rust nu maar uit en blijf ons steunen 
vanuit de Hemel. 

Voor uw belangstelling tijdens de ziekte en uw meeleven na 
het overlijden van mama, betuigen wij U onze hartelijke 
dank. 

Harrie 
Rianne en Arie 
Leonie en Sander 


