
Met veel liefde willen wij blijven 
denken aan mijn lieve zus en onze tante 

Philomena Johanna Maria Voortman 

Zij werd op 14 april 1907 in Enschede 
geboren. 

Gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving is zij van ons heengegaan op 

4 oktober 1997. 
Na de Eucharistie in de kapel van het 

Verpleegcentrum Twente-Oost hebben wij 
in het crematorium in Usselo van haar 

afscheid genomen. 

Met het overlijden van tante Mea komt er 
binnen ons gezin een eind aan de periode 
van de 'tantes'. 
Na de dood van tante Annie in 1992 en van 
tante Fine in 1995 was zij onze laatste tan
te. Eigenlijk waren ze alle drie 'oma' over 
ons. Ook al hebben we vrede met haar 
overlijden - de glans van haar leven was 
verdwenen - toch doet het ons pijn omdat 
we met haar zo'n goede relatie hadden. 

Ondanks het feit dat ze zelf niet getrouwd is 
geweest en dus ook geen kinderen had, 
verstond ze de kunst, samen met haar zus
ters, om op een geweldige manier met ons 
om te gaan. 
Ze was bij de tijd in haar doen en laten, leef
de mee met alles wat er speelde in ons le
ven. 
Ook zelf kon ze enorm van het leven genie
ten. Ze maakte veel reizen, had een ruime 
belangstelling overal voor. 
In april van dit jaar hebben we haar 90ste 
verjaardag gevierd, achteraf was dat een 
mooie afsluiting van een hele fijne periode 
samen, waar we heel dankbaar voor zijn. 
Als gelovige mensen willen wij afscheid van 
haar nemen. 
In het volle vertrouwen dat de Heer van 
eeuwig leven ook aan haar de belofte van 
eeuwig geluk zal waarmaken, leggen wij 
haar in Zijn handen. 

Zij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven in de laatste periode van 
haar leven, voor uw aanwezigheid bij haar 
uitvaart en crematie zijn wij U allen zeer er
kentelijk. 




