


1 n dankbare herinnering aan 

Sien Gortemaker - Steggink 

"Kess'n Sien" 

weduwe van 

Jan Gortemaker 

Sien werd geboren op 30 juni 1931 te Nutter. 
Onverwachts is ze op 28 januari 2013 thuis 
overleden. In de HH Simon en Judaskerk hebben 
wij op 1 februari afscheid van haar genomen en 
aansluitend haar lichaam te rusten gelegd op het 
R.K. kerkhof te Lattrop. 

Sien leerde in haar jonge jaren Johan Groeneveld uit 
Lattrop kennen en ze zouden met elkaar in Lattrop een 
toekomst op gaan bouwen. Want samen hadden ze de 
winkel van de dames Horsthuis overgenomen om deze 
voort te zetten en uit te breiden. Echter zes weken voor 
het geplande huwelijk is Johan overleden. Dit grote 
verlies heeft het verdere leven van haar getekend. Toch 
bleef Sien in Lattrop en heeft met steun van haar broer 
Eet de winkel voort gezet en langzamerhand kreeg ze 
haar leven weer op de rit. Na verloop van tijd leerde ze 
Jan Gortemaker kennen , waar ze uiteindelijk ook mee 
is getrouwd. Sien en Jan kregen samen drie kinderen , 
Petra, Christa en Wilfried en elf kleinkinderen. 

Maar de winkel bleef een centrale rol in haar leven 
spelen. Deze was niet alleen een bron van inkomsten, 
maar schonk Sien ook een groot plezier en zorgde 

voor vele sociale contacten. Ze was het liefst hele dagen 
in de winkel en achter de naaimachine. Want ze was 
graag tussen de mènsen en de koffie stond altijd klaar. 
Naast het vele verstelwerk mocht ze ook graag breien, 
ontelbare meters breiwerk heeft zij 's avonds te midden 
van haar gezin gemaakt. De Grolsche wanten waren op 
bestelling. 

Dat het gezin belangrijk voor haar was, blijkt mede uit 
het feit dat de jaarlijkse vakanties naar een zomerhuisje 
in Vasse persé door moesten gaan. Eén week per jaar 
even zonder winkelbel , ook al moest Jan 's avonds wél 
naar huis om de bloemen water te geven! 

Zo heeft ook het leven van Sien hoogte- en dieptepunten 
gekend. De laatste jaren miste ze haar man Jan intens, 
na zijn overlijden 22 oktober 2003. Toch bleef ze het 
leven altijd positief benaderen en genoot ze op haar 
eigen manier van haar kinderen, kleinkinderen en 
zussen, waar ze regelmatig een potje rummicub mee 
speelde. 

Wij zijn nu dan ook bedroefd dat we haar moeten 
missen. Maar we zijn blij met de gedachte dat ze weer 
hererenigd is pa. 

Ma bedankt voor alles! 

Jouw kinderen en kleinkinderen 

Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden 
van onze ma en oma, zeggen wij u oprecht dank. 

Lattrop, 1 februari 2013 


