
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johanna Gezina Kortman 
Zij werd geboren op 6 april 1900 in 
de Lutte. Haar kerkelijk huwelijk sloot 
zij te Losser 26 juni 1935 met 

Gerhardus Johannes ter Linde. 
Haar verjaardag werd nog gezellig ge
vierd, daarna werd duidelijk, dat deze 
moeder spoedig het eeuwige feest zou 
beleven. 
De laatste jaren hadden ons reeds doen 
vermoeden, dat de slijtageverschijnselen 
zichtbaar werden. Meerdere malen ont· 
ving zij de ziekensakramenten en toen 
Annie en Frans uit Frankrijk waren ge
komen, stierf zij thuis bijna onzichtbaar 
10 april 1984. Alle kinderen waren aan
wezig. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser werd zij begraven 
op 14 april 1984 in het graf bij haar 
man, die reeds stierf 11 juli 1982, ook 
84 jaar oud. 

Rust en kalmte verspreidde deze moe
der van 2 dochters en 3 zonen. Zeer 
nuchter bekeek zij alle gebeurtenissen. 
Zij was een erg heldere vrouw in huis, 
maar werkte nog liever buiten: snel 
even kijken, of de dieren hun voedsel 

en drinken hadden gekregen. Daarna 
naar de tuin om te planten en te wie
den. Voor zichzelf kende ze weinig 
eisen en verlangens. 
Dat bleek zeer duidelijk, toen zij van 
andere mensen afhankelijk werd: "het 
is goed". Truus en de jongens stonden 
dag en nacht voor haar klaar. Zij wist, 
dat de boerderij goed verzorgd werd 
en in stilte genoot zij er van, dat haar 
werk niet tevergeefs was geweest. 
Zij leefde ook zeer sterk uit haar ge
loof. Bezocht dikwijls de kerk en in 
stille momenten van het leven richtte 
zij haar gedachten op de Heer, die als 
Koning heerst over alle volkeren en zij 
die rusten in de aarde, zullen Hem aan
bidden in eeuwigheid, 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve, zorgzame moeder en 
oma, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


