
Ter dankbare herinnering aan 

Maria Gerarda 
Holtkamp-Martens 

weduwe van 
Gerardus Hendrikus Holtkamp 

Zij werd geboren op 22 februari 1924 
te Enschede. Gesterkt door het Sacrament van 
de Zieken is zij op 8 februari 2002 te Enschede 

overleden. Op 13 februari 2002 hebben wij 
afscheid van haar genomen met een 

Eucharistieviering in de St. Jacobuskerk 
te Enschede. Daarna hebben wij haar begeleid 

naar het crematorium te Usselo. 

Geboren in Enschede heeft zij bijna haar hele 
leven in haar ouderlijk huis aan de Merelstraat 
gewoond. Daar groeide zij op met haar ouders 
en haar zussen, van wie de jongste al vroeg 
over1eed. 
Ook zij heeft in haar leven veel te maken gehad 
met ziektes en operaties. Tijdens een van haar 
eerste ziekenhuisopnames leerde zij al op jonge 
leeftijd een van haar beste vriendinnen kennen. 
In 1946 trouwde zij met Gerrit Holtkamp, die er 
geen moeite mee had samen in te trekken bij 
haar ouders. Na het overli jden van haar vader in 
1948 heeft zij nog lang voor haar moeder kun
nen zorgen. 

Gerrit en Marietje waren gelukkig met elkaar en 
gaven tegelijk hun eigen invulling aan hun leven. 
Naast hun werk hadden ze hun eigen afleiding 
en hobby's. Terwijl Gerrit druk was met de fuch
s ia' s, zorgde Marietje voor haar moeder en 
andere oudere mensen die hulp nodig hadden 
of die een geregeld bezoekje op prijs stelden. 
Zij kon goed met oudere mensen omgaan. 
Samen met Gerrit en een paar nichtjes maakte 
zij op een snorfiets mooie tochten door Twente 
en Duitsland. Daar genoot zij van. 
Na het overlijden van Gerrit pakte zij geleidelijk 
aan de draad weer op. Zij verhuisde naar de 
Poortmanshekke om wat dichter in de buurt te 
zijn van haar nichten, die haar met allerlei din
gen hielpen. Ook zocht zij weer contact met 
haar beste vriendin in Glanerbrug. Elke zondag 
zochten zij elkaar op. 
Na een kort verblijf in de Eschpoort, waar ze 
heel gelukkig was met de goede verzorging, is 
zij toch nog vrij onverwacht gestorven. Zij heeft 
het allemaal gelovig aanvaard. Met dank en ver
trouwen heeft zij haar leven weer teruggegeven 
aan haar schepper. Moge zij nu samen met 
Gerrit rusten in vrede. 

Voor Uw getoonde belangstelling tijdens haar 
ziekte en na het over1ijden zeggen wij U hartelijk 
dank. 

De familie 


