


In ons gebed en onze herinnering blijven 
wij dankbaar gedenken 

GEERTRUIDA GEZINA OORTMAN 

sinds 24 augustus 1979 weduwe van 

Hendrikus Bernardus Kamphuis 

Zij werd geboren te Breklenkamp (Gem. 
Denekamp) op 19 augustus 1907. 23 Sep
tember 1953 trouwde zij met vader en nam 
daarbij de zorg voor ons gezin op haar, 
waar toen nog zeven kinderen thuis waren. 
We zijn God steeds dankbaar geweest dat 
wij haar na het overlijden van onze moe
der, Johanna Aleida Moleman, als een 
zorgende moeder in ons midden hebben 
gehad. 

Haar leven was werken en zorgen . Werken 
in en buiten het huis op de boerderij . Het 
welzijn van het gezin had zij altijd voor 
ogen . Ondanks haar drukke werkzaam
heden vond ze ook tijd voor God, omdat ze 
geloofde dat Hij altijd met ons bezig is. 
Ze ging vaak naar de kerk. Daar lag haar 
kachtbron om dienstbaar in het leven te 
staan en thuis haar taak als echtgenote, 
moeder en oma te verrichten. 

Na het overlijden van vader werd zij door 
haar kinderen met veel liefde omringd , 
vooral door Frans en Pauline, bij wie ze 
woonde. 

De laatste paar jaar gingen vooral haar 
geestelijke vermogens achteruit en werd 
opname in het ziekenhuis en sinds 20 
maart 1986 in " Oldenhove" in Losser 
noodzakelijk. Daar is ze liefdevol verpleegd 
en overleed er na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken op 8 juli 1987. 

Na de Eucharstieviering ten afscheid in 
de Plechelmusbasiliek werd ze op 13 jul i 
d.o.v. bij vader begraven op de Algemene 
Begraafplaats te Oldenzaal. 
Moge zij bij God thuis zijn. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand , 
wees haar voorspraak. 

Voor Uw blijken van medeleven onder
vonden na het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder, groot- en over
grootmoeder, zeggen wij U hartelijk dank. 

De Famil ie 


