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In dankbaarheid blijven wij gedenken 
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Gradus Johannes Platenkamp 

Ze werd geboren te Zenderen op 18 december 
1913. Ze overleed, na een zeer arbeidzaam leven 
in Zenderen op 22 november 1996. ' 
Na de gezongen requiemmis in haar parochiekerk 
te Zenderen hebben we haar op 27 november te 
ruste gelegd op het parochiële kerkhof aldaar . 

Ze werd 82 jaar oud en heeft als een vrome 
godsdienstige, beminnelijke en hard werkend; 
vrouw geleefd. Ze was een vrouw die niet op de 
eerste plaats aan zichzelf dacht, maar altijd vol 
belangstelling was voor de anderen, haar man, 
haar kin~eren, haar kleinkinderen, de buren, de 
mensen m nood. Meelevend met het leed van 
anderen, dat was één van haar sterke karaktertrek
ken. Waar ze kon daar bood ze de helpende hand. 

Haar handen waren altijd bezig, zoals bij de 
sterke vrouw uit de bijbel. Kleedjes, truien, sprei
en, talloos vele heeft ze in haar leven met artistieke 
hand vervaardigd. Vredelievend van aard vond ze 
huiselijke vrede belangrijker dan eigen gelijk . 

Jezus heeft de liefde gepredikt. Zij heeft zijn 
prediking begrepen en in praktijk gebracht. Daar
bij namen uiteraard haar man en haar kinderen 

de eerste plaats in. Haar kleinkinderen zullen zich 
zonder enige moeite haar hartelijkheid blijven 
herinneren . 

! ezus predikte de liefde zonder daarbij het 
krms te kunnen wegnemen. Zijn volgelingen 
dienen hun kruis op te nemen, iedere dag opnieuw, 
zo heeft Hij gezegd. Zij heeft dat gedaan. Vooral 
de laatste jaren is haar gelijkenis met de lijdende 
Jezus groter geworden, doordat haar kruis wer
kelijk heel zwaar werd. Zij heeft het gedragen, 
zonder te klagen . Maar het werd soms wel heel 
moeilijk . Steeds weer naar het ziekenhuis voor 
behandeling, terwijl ze zo graag thuis was . Ze heeft 
iedere keer weer haar uiterste best gedaan om weer 
beter te worden, zodat ze weer naar huis kon. 
Alleen de laatste keer begreep ze dat haar terug
keer naar huis niet in het teken zou staan van be
ter worden, maar om daar het einde van haar leven 
te vinden. Ze gaf zich over, hoe moeilijk dat ook 
was. Ze was heel dankbaar dat ze die laatste week 
van haar leven thuis kon doorbrengen. Heel dank
baar omdat haar man, haar kinderen, de dokter 
en de wijkverpleging dit mogelijk hebben gemaakt. 

Ze stierf zoals ze geleefd heeft: rustig in het 
bijzijn van haar geliefden . Ze beleefde dit einde 
als een gaan naar een feest. Wij rekenen erop en 
we bidden ervoor dat dat feest nu voor haar 
begonnen is . 

Voor uw meeleven al die jaren van haar zwak en 
ziek zijn, en na haar overlijden zeggen we U heel 
hartelijk dank. 
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