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In liefdevolle herinnering 

Gezina Jozephina Wolkorte - Keizer 

Sientje 

sinds 14 juli 2004 weduwe van 

Bertus Wolkorte 

Zij werd geboren op 12 februari 1925 te Denekamp. 
Zij is na een kort ziekbed overleden op 13 maart 2011 
na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken 
in ziekenhuis Stadsmaten te Enschede. Op 19 maart 
hebben we haar na de Uitvaartplechtigheid in de 
H. Nicolaaskerk ter ruste gelegd op het parochieel 
kerkhof te Denekamp. 

Ma groeide als jongste van 12 kinderen op bij 
- Turfkeizer- aan de Lattropperstraat 41 en al vroeg 
hielp ze mee in de turfhandel van haar ouders. Na de 
oorlog, die een grote indruk op haar achterliet, leerde 
ze Bertus kennen. Na hun trouwen kenden ze bijna 
55 gelukkige huwelijksjaren waarin ze samen 4 kinderen 
hebben grootgebracht. Haar vijfde kind, Bennie, is 
bij de geboorte overleden wat haar veel verdriet heeft 
gedaan. Tot haar grote vreugde kwam er een aantal 
jaren geleden alsnog een monumentje op het kerkhof 
voor het ongeboren kind. Haar leven kenmerkte zich 
door een sterk en overtuigend geloof. Ze ging elke 
zondag trouw naar de kerk met Pa. Later, toen dat 

niet meer ging, bracht kerkradio uitkomst waarna 
regelmatig de H. Communie aan huis werd gebracht. 
Ook de H. Maria stond centraal in haar leven en menig 
Mariakapel werd dan ook bezocht samen met Pa. Na 
zijn overlijden ontving Ma veel steun van haar broer 
Frans. Vele uitstapjes werden samen ondernomen, ze 
genoot ervan. Het overlijden van Frans kwam dan ook 
hard aan. Ze was echter niet iemand die haar verdriet 
liet blijken: "huul'n kan ik alleen wa" zei ze dan. Ma 
was een hartelijke en zeer zorgzame vrouw voor haar 
familie, belangstellend in alles. Genoot intens van de 
bezoekjes van haar klein- en achterkleinkinderen. 
Tot op het laatst heeft ze dan ook met plezier thuis 
gewoond aan de Penninksbrugweg samen met 
haar zoon René en de hond Ollie. De laatste weken 
echter ging haar gezondheid snel achteruit en na 
een kortstondige verzorging in het ziekenhuis is ze, 
omringd door haar 4 kinderen, van ons heengegaan in 
de wetenschap dat het met ons goed gaat. 

De gedachte haar te moeten missen doet ons verdriet 
en pijn, maar tegelijkertijd zijn we dankbaar dat een 
verder lijden haar bespaard is gebleven. Nu zij weer 
verenigd is met Pa weten we dat zij vanuit de hemel op 
ons neerzien. Ma, bedankt voor alles wat je samen met 
Pa voor ons hebt gedaan en betekend. 

Om je heengaan treuren wij, 
om wat je was zijn we dankbaar. 

Wij danken u hartelijk voor het medeleven na 
het overlijden van onze moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder 

Familie Wolkorte 


