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Accepteren is het opgeven van verzet 
en het toestaan van verdriet. 

Daarin ligt voor iedereen de weg naar harmonie. 

In liefdevolle herinnering 

Ellie Koertshuis - Heetkamp 

weduwe van 

Henk Koertshuis 

Zij werd 31 januari 1953 geboren te Hellendoorn. Op 9 februari 2015 
is zij overleden te De Lutte. Aldaar hebben wij haar op 13 februari 
begraven bij haar echtgenoot Henk op het R.K. kerkhof. 

Ellie groeide op in een gezin van 9 kinderen. Het gezin Heetkamp 
woonde in het Rooie dorp te Nijverdal, altijd was iedereen welkom 
en werd men met open armen ontvangen. Op haar 21 s10 leerde ze 
tijdens het uitgaan in Oldenzaal haar grote liefde Henk kennen. Al 
snel trouwden ze en vertrokken samen naar De Lutte, alwaar ze hun 
eigen huis bouwden. Hier werd al snel de eerste zoon Sebastiaan 
geboren. Hierna volgden nog 2 jongens, Edwin en Remon . 
Na een aantal jaren, waarin het jonge gezin ontzettend gelukkig was 
en Ellie genoot van Henk en haar kinderen , sloeg het noodlot toe en 
overleed Henk vrij plotseling. Toch lukte het Ellie om zich alleen met 
haar 3 jongens staande te houden. Ondanks een zeer moeilijke tijd, 
waarin ook Ellie zelf ziek werd en ze zowel haar broer als 2 zusters 
moest verliezen, is het Ell ie gelukt om met een onvoorstelbare kracht 
de moed te vinden om zich door dit alles heen te slaan. Tegelijkertijd 
is het haar gelukt om een liefdevolle moeder te zijn, die er altijd was 
voor haar 3 jongens. Daarnaast zorgde Ellie er voor dat de band 
tussen haar broer en zusters hechter werd dan ooit. 

Toen de band tussen Ellie en Theo steeds inniger werd en ze in 
elkaar hun steun en toeverlaat vonden, lukte het Ellie om weer meer 
van de dingen om haar heen te gaan genieten. Na enkele jaren 
werd het gezin aangevuld met 3 schoondochters, Sandra, Sanne en 
Marije. Ellie genoot van het samenzijn met haar gezin en het buiten 
zijn in de natuur. 
Helaas overkwam Ellie in 2008 toch weer het onoverkomelijke en 
bleek El lie opnieuw ziek. Echter, met veel kracht en moed sloeg ze 
zich ook hier weer doorheen. Toen haar eerste kleinzoon Stefan 
werd geboren kon je geen trotsere oma vinden. Even later volgde 
Christiaan. Ellie genoot met volle teugen van haar kleinkinderen 
en kon niet vaak genoeg oppassen. Toen ook Sanne zwanger 
werd , kon ze haar geluk niet op. Echter, wederom kwam de ziekte 
in alle hevigheid terug. Toen haar eerste kleindochter Sophie werd 
geboren vond Ellie hierin veel afleiding, ze was zorgzaam en genoot 
na een moeizame start van de ontwikkeling van Sophie en haar 2 
kleinzonen. 
Ellies gezondheid ging steeds verder achteruit, totdat ze afgelopen 
week niet langer kon vechten. In het bijzijn van haar zo dierbare 
fami lie is ze op 9 februari rustig ingeslapen. 
Wij herinneren haar als een vrouw die het leven nam, zoals het 
op haar pad kwam. Voor haarzelf vroeg ze niet veel, maar ze was 
dankbaar voor dat wat er in haar leven werd aangereikt en waarvan 
ze kon genieten. 

Hierbij zeggen wij dank voor uw belangstelling na het overlijden van 
Ellie. 
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Remon en Marije 


