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Onder Uw bescherming nemen wij onze 
toevlucht ..... . 

Zo gedenken we 

MARIA GOSENSHUIS 

weduwe van 

Gerardus Antonius Holtkamp 

Zij werd geboren in De Lutte op 5 juni 
1894; In haar huis aan de Landmansweg 
overleed zij nog onverwacht in de stilte van 
de nacht van 9 augustus 1982. 1 n de Paus 
Joanneskerk namen we afscheid van haar in 
de uitvaart op donderdag 12 augustus d .a.v. 
en we legden haar te ruste op het r.k. kerk· 
hof te Hengelo (0). 

Oma is niet meer. Zij was een middelpunt 
voor haar kinderen en kleinkinderen. vooral 
voor haar zoon Hendrik, door wie zij zich al
tijd liefdevol omringd wist. Daar trof zij ook 
de grote zorg van haar schoondochter Sini 
zowel bij opa als bij oma: ze was in dat huis 
zeer gelukkig. Daar bracht zij gezelligheid, 
een thuis voor haar kinderen en kleinkinde
ren. Daar bad ze voor haar gezin en voor alle 
zorgen om haar heen. Ze wilde zo graag de 

band van de liefde bewaren en de vrede in 
haar gezin. Dat was haar diepste wens. 
Moeder Maria was haar grote Toeverlaat in 
elke nood: ze ontving de medaille voor haar 
50.. ste bezoek aan Kevelaer. 
Het was voor haar een groot verlies opa te 
moeten missen. Ze heeft hem tot het laatste 
toe verzorgd en verpleegd, maar ook in zijn 
leven klonk de stem van de Heer. 
Daar sprak ze vaak over: het verlies van pa. 
Ondanks alles, was ze dankbaar voor alle 
mooie dingen om haar heen: gezondheid, 
een mooie oude dag, haar kinderen en 
kleinkinderen, maar ook de bloemen en de 
natuur vond ze mooi. 
" Eeuwig, Heer, zal ik Uw Lof bezingen " 

Zo mogen we nu voor haar bidden. 

Moge Moeder Maria van Kevelaer haar be
schermen en ook haar kinderen, klein
kinderen en ons allen. 

Zij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tij
dens de uitvaart van onze lieve moeder en 
oma zeggen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en 
kleinkinderen. 


