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Een heel dankbare herinnering aan 

GEERTRUIDA HOLTKAMP 
weduwe van 

GERRIT LAMBERTUS TER ELST 

Zij werd geboren te Weerselo op 8 augustus 1893, 
maar heeft haar hele leven gewoond In Hen
gelo Ov, waarvan de laatste grote periode In 
Huize Backenhagen. Zij werd gesterkt door de 
H. Ziekenzalving en overleed na een kort ziek
bed in het Gerardus Majel la ziekenhuis te 
Hengelo Ov op 29 november 1987, 94 j aar oud 
geworden. Wij vierden haar uitvaartmis in de 

Onze Lieve Vrouwekerk te Hengelo Ov op 
3 december 1987, waarna haar crematie 

plaats vond te Usselo. 

Wij bewaren aan moeder en oma zó tal loos vele 
en mooie herinneringen, dat deze ruimte veel te 
klein is om ze al le op te schrijven. Wij wi l len 
u itdrukkel ijk onder woorden brengen onze dank
baarheid voor haar, die door haar voorbeeldig 
leven zóveel voor ons betekend heeft. Haar 
dikwij ls met pretoogjes en een glimlacht her
haalde gezegde: "Zolang Ik leef, blijf Ik de baas 
over jul lie" is in de meest mooie zin van deze 
woorden uitgekomen. Zij bleef ieder van ons in 
grote zorg en genegenheid en met veel belang
stel ling vo lgen. Zij was dankbaar, dat het ons 

goed gaat. Zij was op een bijna onvoorstelbare 
manier vrijgevig tot het laatst toe. Haar verstand 
bleef helder, haar eigen relativerende humor 
gezond. 

Haar beleving van het geloof was geweldig, 
voorbeeldig en overtuigend. Haar hoop en ver
trouwen onverwoestbaar. Haar l iefde voor Uod 
en mensen grenzeloos. En wet Maria voor haar 
betekende is niet onder woorden te brengen. En 
hoe ze met een gezonde gl imlach over d it alles 
praten kon was heel gezond en verruimend. 

Moeder en oma, bedankt voor alles. 

Rust In vrede. 

Onze Vader - Wees Gegroet 

Heer, geef haar de eeuwige rust. 

Wij al len hebben respect voor wat U voor 
moeder betekende. Wij waarderen alle ui tingen 
van meeleven per post en per telefoon en per
soon lijk. Wij zijn U daarvoor dankbaar. 

Fami lie ter Elst 


