
Dankbare herinnering aan 
ALBERTA MARIA GROOT KOERKAMP 

weduwe van A. J . Brummelhuis 

Zij werd geboren te Diepenveen op 6 oktober 
1895. Bijna 85 Jaar oud overleed zij rustig en 
kalm in huize 'Kedlngen' te Goor. 
Bertha Brummelhuis, zoals iedereen haar 
noemde, heeft afscheid genomen van een wel
besteed leven. Zij heeft haar levensdagen n:et 
in ledigheid doorgebracht. 
In hart en nieren boerin heeft zij hard gewerkt 
voor haar gezin op de boerderij 'Snaken borg'. 
De spreuk 'bid en werk' was bij haar vlees en 
bloed. Naast haar arbeidzaam leven vond ze 
toch altijd tijd voor God. Toen ze nog goed 
ter been was en nog volop fietste vierde zij 
bijna elke dag de Eucharistie in Goor of Hen
gevelde. Zij heeft veel gebeden. 
Haar laatste levensjaren zijn niet gemakkelijk 
geweest. Haar geestelijke vermogens gingen 
achteruit. Daardoor had zij een meer aange
paste verzorging, die men thuis onmogelijk!)&· 
ven kon, nodig. Ze werd opgenomen in huize 
'Kedingen' te Goor. Daar Is ze tot haar dood 
liefdevol verzorgd. Naast uitstekende verple· 
ging werd daar ook alle ruimte gegeven voor 
pastorale zorg. Ze ontving maandelijks de H. 
Communie en werd daar ook voorzien van het 
sacrament der zieken. 
Zondagavond 21 september 1980 is moeder 
overleden. We hebben er vrede mee dat zij 
nu de rust gevonden heeft, die zij de laatste 
jaren hier niet meer kon vinden. 
We hebben haar de eeuwige rust toegebeden 
in de Eucharistieviering ten afscheid op 25 
september d.o.v. Daarna is zij te rusten ge
legd bij vader op het parochieel kerkhof te 
Goor. 
Moge zij bij God thuis zijn! 
Moeder Maria, behoud ons in uw bescherming. 

Voor uw blijk van medeleven, welke wij van u 
mochten ontvangen na het overlijden van onze 
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, zeg
gen wij u langs deze weg onze hartelijke dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen· 




