
Voor uw blijk van medeleven na het overl ijden 
van onze lieve echtgenote, moeder en oma, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Losser, augustus 1984 
Vicarystraat 1 

G. J. Oldenkortte 
Kinderen en kleinkinderen 

t 
Ter gedachtenis aan 

Geertruida Willemina Heerdink 
echtgenote van 

GEAHARDUS JOSEPH OLDENKORTTE 

Ze werd geboren 15 maart 1907 te Winterswijk 
en Is op 2 augustus 1984 te Losser overleden. 
Op 6 augustus hebben we de uitvaartd ienst ge· 
houden in de kapel van het verpleeghuis Olden
hove te Losser. Haar krematie heeft daarna te 

Usselo plaatsgevonden. 

We herinneren ons haar als een vrouw d ie vaak 
zuinig kon leven en hard gewerkt heeft om sa
men met haar man iets moois op te bouwen. 
Ze was bijna veertig jaar toen zij vlak na de 
oorlog konden trouwen. Samen bouwden ze nog 
een gezin op. 
Zorgen van het leven die zij al vroeg in haar 
j eugd leerde kennen, hebben op haar duidelijk 
inv loed gehad. De spontane hartelijkheid die 
ze als kind miste, kon ze ook moeilijk door
geven. 
Vooral op haar vijf kleinkinderen was ze erg 
trots. Ook toen ze samen met haar man op het 
Swafert gingen wonen, bewaarde ze alle herin
neringen aan hen. Ongeveer 12 jaar hebben ze 
daar gewoond. De laatste drie jaar liet de ge
zondheid haar in de steek. Veel pijn en teleur
stel l ing maakten het leven soms zwaar. Het 
moet voor haar een grote steun zijn geweest 
dat haar man altljd voor haar klaar stond. In de 
laatste maanden zijn ze nog naar Losser ver
huisd. Doch het leven werd op het laatst een 
lijden, zij had geen kracht meer om te strijden. 
daarom mogen we dankbaar zijn dat zij verlost 
is van haar pijn. 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend 
heeft blijven we aan haar denken. 


