


t 
Ter herinnering aan 

Truus Gortemaker - Heuvels 

weduwe van 
Hendrik Gortemaker 

, . Ze werd geboren te Denekamp op 19 januari 1920 
en overleed op 11 juli 2006. 
Op zaterdag 15 juli hebben we tijdens de 
eucharistieviering afscheid van moeder genomen 
en haar bij pa te ruste gelegd op het R.K. kerkhof 
te Denekamp. 

Moeder werd geboren op een boerderij te Noord
Deurningen en kwam uit een gezin van negen 
kmderen. Na haar lagere schooltijd kwam ze in 
betrekking bij de familie Dissel , waar ze tot kort 
voor haar overlijden nog steeds een paar keer 
per week klusjes verrichtte. Op 3 augustus 1946 
trouwde ze met Hendrik Gortemaker en kwamen 
ze te wonen in het karakteristieke huisje op het 
Singraven. Uit hun huwelijk werden drie kinderen 
geboren. Op 26 april 1993 overleed Pa na een 
kort_ ziekbed. Moeder bleef alleen achter en kreeg 
opmeuw veel verdriet te verwerken door het veel 
te vroege overlijden van haar schoonzoon, een 

kleinkind en een schoondochter. Toch vond ze 
telkens weer de moed om door te gaan. Ze hield er 
van om bezig te zijn in haar tuintje, waar ze praatte 
met de vogels die uit haar hand aten. Ook kon ze 
erg genieten van haar vakanties in Oostenrijk, ze 
had ook dit jaar weer plannen: de foto 's voor een 
nieuwe pas waren al gemaakt. Echter eind maart 
kreeg ze een hartinfarct en werd ze voor enkele 
dagen in het ziekenhuis opgenomen. Na enige tijd · 
bij Gine te hebben doorgebracht gaf moeder aan 
toch graag terug te willen naar het Singraven, waar 
ze vanaf haar huwelijk met Pa heeft gewoond. 
Daar was ook oom Jan die een oogje in het zeil 
hield wat voor ons een hele geruststelling was. 
Wat ze beslist niet wi lde, was opgenomen worden 
in een verpleeg- of bejaardentehuis. Er werd 
thuiszorg geregeld, en met de nodige medicijnen 
leek het redelijk goed te gaan met moeder. Ze 
vond veel steun in haar geloof en ging elke zondag 
trouw op haar snorfiets naar de kerk. 
Dinsdag 11 juli is een nieuw hartinfarct haar bij 
het opstaan uit bed fataal geworden. Dat zij ruste 
111 vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond na 
het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en 
oma betuigen wij u onze oprechte dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 


