
Wat blijft ... 
Wij hebben onze mam en oma niet verloren 

Daarvoor gaf ze ons teveel 
Wat zij ons zei, blijven wij horen 

Van wat wij zijn, is zij ons deel 
Ik kom haar overal nog legen 

In wat ik doe en wat ik laat 
Zij was en blijft voor ons een zegen 

Waarvan het spoor steeds verder gaat 



In dankbare herinnering aan 

Lien Holtkamp-Berens 

Op 31 december 1904 werd Engeli na Anna 
Mana Berens geboren m Vlagtwedde en 
groeide, liefdevol door haar ouders om
ringd, op in een gez1n waar harmonie. een
voud maar bu1ten al liefde, de fundamen
ten vormden voor haar latere leven. Ze zag 
kans om het gekregen voorbeeld over te 
zetten 1n haar leven en haar gezin, en het 
daar te vervolmaken tot een nivo dat straal
de naar alle kanten. Wie in haar nabijheid 
vertoefde deelde van het goede, waar ZIJ 
met gulle hand mee strooide en gaf. zon
der zelf te willen nemen. 
God zegende haar werk en zond Hendrik 
Gernt Holtkamp op haar levenspad, aan 
wie z1j een liefdevoile man en wij een enorm 
fijne papa of opa hadden. Ze trouwden op 
12 oktober 1938. De veel te vroege dood 
van haarHenk - op 6 juli 1973 - heeft haar 
veel veelal stil verdriet gedaan, dat voor 
velen verborgen bleef omdat ze niet voor 
zichzelf vroeg. 
Ook het fe1t dat ze haar kinderen nooit als 

trotse moeder aan haar te jong gestorven 
ouders heeft kunnen laten zien, was voor 
haar een levenslange last. Die last werd 
evenwel een draagbare door het grote ge
luk dat zij vond in het geluk van en mede
leven met haar kinderen en twee kleinkin
deren. Daarnaast had zij een rotsvast ver
trouwen in God en in Maria. "Met die twee 
in het vizier komt alles goed" . placht zij te 
zeggen en dankte en smeekte Hun al naar 
gelang de situatie ingaf 
De zekerheid dat ziJ thans weer verenigd is 
met onze papa en opa en 1n de nabijheid 
vertoefd van Diegenen op wie zij haar ver
trouwen had gesteld, geeft ons de troost 
en steun om in liefdevolle herinnering ver
der te gaan op de weg die zij ons. tot haar 
dood toe op 18 juli 1997. heeft voorgeleefd. 

Voor uw warme belangstelling, uw aanwe
Zigheid en medeleven in deze voor ons zo 
smartvolle uren, zeggen wiJ u dank uit de 
grond van ons hart. 

Haar dankbare kinderen en kleinkinderen: 
Frans. Annie 
Claudia 

Marion, Hans 
Miranda 


