
In dankbare herinnering aan 

Maria Euphemia 
Derkman - Wolkorte 

sinds 15-01 -1993 weduwe van 

Hendrikus Johannes Derkman 

Zij werd op 4 juni 1914 te Tilligte geboren en over
leed in verpleeghuis Gereia te Oldenzaal op 24 april 
2007. Op 28 april hebben we haar te ruste gelegd op 
het R.K. kerkhof te Tilligte. 

'Oons ma' groeide op als dochter van de hoefsmid in 
een gezin met drie kinderen. Op jonge leeftijd over
leed haar vader, waardoor de verantwoording van 
het gezin mede op haar schouders kwam te liggen. 
Op 23 november 1950 trouwde ze met Hennie Derkman. 
Uit dit huwelijk werden eveneens drie kinderen ge
boren. Haar tijd werd besteed aan dit gezinsleven 
en met veel liefde en zorg begeleidde ze onze stap
pen. Pa en ma waren trots op de 11 kleinkinderen 
en wilden graag horen welke keuzes ze in hun leven 
maakten. Dienstbaarheid en bescheidenheid waren 
kenmerkende eigenschappen voor haar eigen 
levenswijze. Ze kookte voor bruiloften en partijen en 
bestede uren aan haar hobby tuinieren, het inwecken 
van de zelf verbouwde groenten en fru it óf het uitde
len daarvan. Een echt buitenmens: onkruid en bla-

deren, haar lust en haar leven! Erg betrokken was ze 
bij de KPO, de ouderensoos en de volksdansgroep. 
Naast de vele vakanties met Jan en Truus ten Dam 
genoot ze van de reizen naar Lourdes en Kevelaer. 
Prachtig vond ze de marialiedjes in het kapelletje 
en natuurlijk was er thuis altijd koffie. Na het over
lijden van pa, Truus en verdere familie kwam ze 
mede door haar hoge leeftijd steeds meer in een 
isolement. Toch woonde ze tot haar 90ste jaar zelf
standig, sober en eenvoudig. Haar lichamelijke ge
zondheid nam steeds verder af en de mogelijkheden 
werden beperkter. Wat was het moeilijk om haar 
dierbare plek in Tilligte te moeten verlaten. Ruim 
twee en een half jaar verbleef ze noodgedwongen 
in het verpleeghuis te Oldenzaal. Ze voelde dat haar 
levenskracht afnam en dat het einde nabij kwam. 
Desondanks bleef ze met haar lach en opgewekte 
karakter altijd positief. Wat zullen we haar uitgesto
ken hand missen. Wat een vechtlust had ze nog voor 
dat laatste stukje leven! Dankbaarheid overheerst 
nu zij haar rust heeft gevonden. 

Ma en oma bedankt voor alles. 
Rust nu maar zacht. 

Je blijft in ons hart bewaard. 

Wij danken iedereen voor de getoonde belangstel
ling. Het doet ons bijzonder goed in deze dagen van 
afscheid. 

Familie Derkman 




