


Voor Uw blijken van be langstelling tij d ens 
ziekte , het medeleven betoond na het overl ijden 
en de laatste eer bewezen aan onze geliefde 
zuster 1 schoonzuster en tante 

Siny Gortemake r 

betuigen wij onze oprechte dank. 

Familie Gortemaker 
\ en kinderen 

\. 
\ 

Hen'g elo 101, december 1971 
Deurn_ingerstraat 232 

Als ge dit leest, denkt dan in Uw gebed aan 

SINY GORTEMAKER 
Zij werd geboren te Denekamp 15 oktober 1920 . 
Ze ontving in groot vertrouwen het sacrament der 
zieken. Zij overleed in de nacht van 29 december 
1971 en we legden haar te ruste op oudjaarsdag 
1971 in ons geloof aan de Levende Heer. 

"Tot U sla ik mijn ogen op , tot U, die woont in 
de heme l. Mijn ziel zal voor zijn Aansch ijn blijven 
leven . Goede God, kom mij haastig te hu lp" . 
Deze mooie gebeden van de psalmist hebben we 
samen met haar naaste familie rond haar ziekbed 
gebeden, in de avond, in de nacht van haar leven 
hier temidden van ons. Siny was onze enigste zuster 
en zij betekende veel voor ons en zij hie ld van o nze 
ki nderen . Geen verjaardag vergat zij. Z ij wi lde 
nooit op de voorgrond treden. Zij was een beschei~ 
den vrouw, rustig en stil en onopvallend leefde zij 
e n vervulde haar levenstaak in grote dienstbaar
heid . Waar zij helpen kon, daar stond zij klaar. 
Zij was zeer gelovig en haar vertrouwen op God, 
haar Heer en Vader was groot . 
Hij heeft de eenvo udigen lief. De mensen kijken 
naar de bu itenkant , God kijkt alleen naar het d iep
ste innerlijk van de mens. 
In de laatste 8 weken van haar ziekte voelde zij 
zich zo machteloos, afhankelijk van anderen en dat 
was een zwaar kruis voor haar. Dat alles ver
werkte zij in stilte en zij wist 1 dat er Een is, 
die a lles weet en op Hem heeft zij vert ro uwd . 
Zo leeft Si ny nu voort onder ons b ij de Heer in 
het land der levenden . 
Mijn beste broers en schoonzusters , mijn neefjes e n 
nichtjes , ik vergeet jullie zeker niet. Leeft gelukkig . 
Blijft elkaar helpen en steunen in blijmoedig heid . 
,,Alleen U, mijn God , bent gebleven. 
Op U kan ik a ltijd rekenen" . 
Moeder Maria, bescherm mijn dierbaren. 
Zij ruste in vrede. 


