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In dankbaarheid gedenken wij 

Agnes Plechelma Theresia 
Platenkamp - Tijhuis 

sinds 10 januari 1999 weduwe van 
Hendrik Johan Platenkamp 

Zij werd geboren op 15 juli 1927 te Hertme. Na voorzien te 
zijn van het Heilig Sacrament der Zieken is zij overleden op 
18 maart 2000 in het Twenteborg ziekenhuis te Almelo. Na 
een plechtige uitvaart op 22 maart hebben we haar bij 
vader te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Zenderen. 

Moeder is geboren en getogen in Hertme en was de op één 
na jongste uit de rij van zeven. Moeder is tot haar 28ste thuis 
blijven wonen, trouwde toen met vader en nam haar intrek 
aan de Almelosestraat 14 te Zenderen. 
Ze kwam direct al in een druk gezin en dat is altijd zo 
gebleven. De zorg voor opa, oma, oom Bernard en later 
voor de acht kinderen. Tijd voor zichzelf had ze niet. Moeder 
was bijna altijd thuis, de enkele keer dat ze er niet was, dan 
zocht je als kinderen het hele huis door om haar te vinden. 
Ze was een bescheiden vrouw die niet graag op de 
voorgrond trad . Ze was het liefst thuis . Uren kon je haar 
achter het gasfornuis vinden, koken kon ze voortreffelijk, we 
mochten dan ook later nog vaak aanschuiven. Een andere 
grote hobby was tuinieren, als het maar even kon ging ze 
met de schoffel en de bezem aan het werk, want het moest 
er altijd allemaal netjes uitzien. Waar ze echter nog meer 

liefde en aandacht voor hàd waren haar kleinkinderen, voor 
wie haar niets te veel was. 
In haar leven nam het geloof een belangrijke plaats in en ze 
was· dan ook een trouwe kerkgangster. Vanaf het moment 
dat ze niet meer naar de kerk ging, was de televisie op 
zondagmorgen een uitkomst, er was dan altijd wel een 
mooie mis te zien. 
Toen bijna alle kinderen hun eigen plek hadden gevonden, 
kwam de vraag: "Hoe moet het nu"? Na veel wikken en 
wegen besloten Gerard en Wim samen een nieuw huis te 
bouwen zodat pa, ma en oom Bernard hier konden blijven 
wonen. Het nieuwe huis kwam er, maar ze mochten er niet 
lang samen van genieten. Oom Bernard werd ziek en moest 
naar een verzorgingstehuis, hij overleed in augustus 1998. 
In oktober 1998 kreeg vader te horen dat hij longkanker had 
en overleed op 10 januari 1999. Moeder voelde zich ook al 
een geruime tijd ziek, met als gevolg dat ze in het afgelopen 
jaar drie keer in het ziekenhuis opgenomen werd. 
Januari jongstleden werd ze na een ziekelijk jaar weer 
opgenomen met een longembolie en een nieuw hartinfarct. 
Voor ons volgden twee maanden van veel spanning en 
verdriet. Toen voor moeder het lijden echt ondraaglijk werd, 
moesten we haar toch uit handen geven. 
Zaterdag in de vroege morgen is moeder overleden. 
Gelukkig is haar een verblijf in een verpleegtehuis en verder 
lijden bespaard gebleven. Ondanks het feit dat we haar 
ontzettend zullen missen, gunnen we haar de eeuwige rust. 

Voor uw medeleven bij de ziekte en het overlijden van onze 
lieve moeder en oma zeggen wij u onze welgemeende dank. 

Kinderen en kleinkinderen. Platen kamp 


