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• War een mens zaait. zal hij ook oogsten . . . 

Wie zaait op de akker van de Geest. zal van de 
Geest eeuwig leven oogsten •. (Gal. 6,8) 

Dit is een dankbare herinnering aan 

Emma Olde Beverborg - Vortkamp 

Emma Vortkamp werd geboren op 16 augustus 1919 
te Gronau. Ze ontvmg de doopnamen Emma Wilhelmine 
Anna. Zij huwde op 24 mei 1956 met Johannes 
Lambertus Olde Beverborg en was 24 jaar intens 
gelukkig met hem getrouwd. Na zijn overlijden bleef zij 
ondanks de pijn en het gemis positief in het leven 
staan. Zij is, na getroost en gesterkt te zijn door het 
Sacrament der Ziekenzalving op 30 april 2003 overle· 
den in het ziekenhuis te Enschede. Na een plechtige 
Eucharistie·Uitvaartviering hebben we haar bij haar 
man te ruste gelegd op de begraafplaats te Overdinkel 
naast de Gerardus Majellaparochiekerk. 

De maand april 2003 was voor Emma 'n maand van 
ziek zijn en geleidelijk afscheid nemen. Op de laatste 
eerste vrijdag van de maand, 4 april, ontving zij nog 
thuis, in ·· Emma's Huisje •• de maandelijkse heilige 
communie, maar deze keer op haar ziekbed. Op zon· 
dag 6 april vroeg zij vanuit het ziekenhuis te Enschede 
bewust en gelovig om het Sacrament der Zieken te 
ontvangen uit de handen van " meneer pastoor " van 
Overdinkel. Die middag ontving zij het viaticum en het 
ontroerende afscheid van ons en van haar aardse 
leven was vanaf dat moment definitief begonnen. 

Op 24 april hebben we nog eens samen met haar rond 
haar bed gebeden om geloof, hoop, liefde, berusting 
en vrede. Vanaf dat moment begon Emma vol overga· 
ve, maar definitief haar schreden te richten op God. 
het hiernamaals. Haar eenvoud en trouwhartige 
omgang bezorgden haar tijdens haar leven vele vrien
den. Gesteund door 'n diep en oprecht geloof, vele 
warme contacten van liefde en vriendschap met mede
mensen, en 'n van nature opgewekt karakter, kon zij de 
vele kruisjes, dragen, die ook aan haar deur niet voor
bij gingen. Ze genoot van de mooie herinneringen aan 
Pa, haar kaartclubje, haar wekelijkse donderdag in 
Losser. haar mensen van de thuiszorg, haar vrienden, 
kennissen en buren. De allergrootste plaats in haar 
hart hield ze gereserveerd voor haar enige kind, zoon 
Bennie. Toen daar schoondochter Mariëtte en kleinkin
deren Niels, Annelou en Carlijn later nog bij kwamen, 
werd de plaats in Emma's hart nog groter. Haar opti
misme en oprecht blije levenshouding hielden haar, 
vooral in moeilijke tijden, overeind. De verhuizing van 
de Ruhenbergerweg naar de bejaardenwoning aan de 
Kerkhofweg, deed haar goed. Ze waardeerde vooral 
de contacten in de buurt, hier genoot ze met volle teu
gen van. Emma zal bij velen blijven voortleven in 'n 
dankbare herinnering aan al het vele goede dat het 
leven haar gaf en dat zij weer door wist te geven aan 
anderen. 
En wij zeggen uit de grond van ons hart: " BEDANKT 
voor alles ! Rust nu in vrede bij God. Moge Hij jou belo· 
nen voor het goede dat je tijdens je leven hebt gedaan 
en de blijheid die je altijd uitstraalde •. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziek· 
te en na het overlijden van onze lieve moeder en oma zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Bennie en Mariêtte 
Niels • Annelou • Carlijn 




