
In Memoriam 

)I nnie Oortman - IJ [and 
weduwe van Bernard Oortman 

Geboren te Denekamp op 13 december 1924 
en overleden te Ootmarsum op 28 september 2021. 

Wij hebben afscheid van haar genomen 
en haar bij haar man te ruste gelegd op 2 oktober 2021 

op de R.-K. Begraafplaats te Denekamp. 



Ons Moeder 

Venkaamps Annie 

A'je plat kunt proaten, moj't nig loaten. 

Als eerste dochter in de rij van tien geboren op 
13 december 1924. 

Wat kunnen we veel over haar vertellen, maar we 
mogen van moeder niet zoveel over haar vertellen. 
En als we het doen zoals moeder het deed dan 
duurt het nog wel even. Want een van haar kwali
teiten was: "kletsen" En wat had ze al niet meer aan 
kwaliteiten "ervaringen": 

In haar schooljaren was het werken op de 
boerderij en verzorging van het gezin. 
Bij de geboorte van haar broers en zussen: 
Kraamverzorgster dit kwam haar later weer te pas 
in de gezinsverzorging. 
Bij "Beckhoes Graats" helpen in 't hotel, deze 
ervaring kon ze later weer goed gebruiken 
toen wij de kostgangers kregen. 
Bij Bakkerij Rosink heeft ze in de winkel gestaan 
en wie heeft niet de woorden van haar gehoord: 
Daar had ik in de winkel kunnen staan ... 
Ja laten we niet vergeten: Secretaresse van 
Tonny's garagebedrijf aan de Hogeweg in Losser. 
Daar leefde ze helemaal mee mee. 

Tevens jaren allerlei hand-en-spandiensten in de 
Martinus kerk. 

6 september 1951 is ze getrouwd met Bernard 
Oortman, ons pap. Ze kregen drie kinderen, vijf 
kleinkinderen en twee achterkleinkinderen waar ze 
zo trots op was. 

Toeval bestaat niet, maar precies 70 jaar later 
6 september 2021 moest ze verhuizen van 
De Volharding in Denekamp naar het verpleeghuis 
Franciscus in Ootmarsum. Iets wat zijzelf en wij zo 
lang mogelijk hebben tegen gehouden. 

Ze heeft lang van het pensioen mogen genieten. 
Ze is namelijk 96 jaar geworden. Ze is in de vroege 
morgen overleden op 28 september 2021. 

Moeder was een moeder in allerlei opzichten. Wij 
zijn trots op haar. Moeder bedankt. 

Wij bedanken iedereen die tijdens haar leven wat 
voor onze moeder en oma heeft betekend en wij 
bedanken u voor uw belangstelling en medeleven in 
deze dagen van afscheid. 

Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen 




