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"Eén vriend voegt meer toe aan ons geluk 

dan duizend vijanden aan ons ongeluk" 
(M. von Ebner - Eschenbach) 

Wil in dankbaarheid gedenken 

Catharina Aleida (Alie) 
Holtkamp - Morsink 

Geboren te Almelo op 20 februari 1928 
Sinds 26 augustus 1986 weduwe van 

Gerhardus Bemardus Holtkamp 

Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken 
over1eden te Enschede op 11 december 

1998. Met een plechtige Eucharistieviering in 
de kapel van 't Dr. Ariënstehuis hebben we 

op 15 december afscheid van haar genomen. 

In 1963 komt zij in mijn leven. Zij trouwt op 35-
jarige leeftijd met mijn vader. Ik ben 7 en vind 
het fijn om weer een moeder te hebben die 
ook voor mij zorgt. Zij heeft het als haar 
levenstaak gezien om mijn vader en mij zo 
goed mogelijk te helpen, daarom wilde ze ook 
zelf geen kinderen. 

Met mijn vader, die haar in alles ter zijde 
stond, heeft ze veel mooie jaren gekend. Zijn 
plotselinge over1ijden liet een grote leegte bij 
haar achter. Zij woonde 5 jaar alleen in de 
Hortensiaflat, werd ernstig ziek, krabbelde 
weer overeind en vond een geweldige plek in 
het Dr. Ariënstehuis. Daar heeft zij nog 5 fijne 
jaren gehad. Ze was dankbaar voor de aan
dacht en de zorg die ze kreeg van het perso
neel. Zij keek altijd uit naar het wekelijkse con
tact met tante Miny, die haar in veel zaken 
trachtte te sturen en te stimuleren. Ze heeft de 
laatste jaren nog kunnen genieten van de 
kleinkinderen ondanks haar slechte gezond
heid. Het was jammer, dat zij er moeite mee 
had om contacten met anderen, die het ook 
goed bedoelden, te continueren. Voor mijn 
moeder was het moeilijk om met mijn oudere 
zus, die elders opgroeide, een hechte band op 
te bouwen. Voor mij heeft ze altijd, binnen 
haar mogelijkheden, haar uiterste best 
gedaan. Ik heb met een goed gevoel de laat
ste dagen bij haar doorgebracht en in dank· 
baartleld afscheid genomen. Zij heeft zich in 
geloof overgegeven aan Christus. 

Vriendelijk dank voor uw zorg en medeleven 
en ter gedachtenis aan haar. 

Bob Holtkamp 


