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'n FiJne en dankbare herinnering aan 

HARRY VAN AMELSVOORT 

echtgenoot van 

TRUUS GILBERS 

Hij werd geboren op 18 februan 1924te Oldenzaal. Na 
een geduldig gedragen lijden en gester1<t door het 
Sacrament der Z1eken :s hiJ op 9 februari gestorven in zijn 
huis aan de Eschstraatte Oldenzaal. 
Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Euchanstieviering 1n de Drieêenheidskerk, waama we 
hem begeleid hebben naar zijn laatste rustplaats op het 
kerkhof aan de Hengelosestraat 

Jezus heeft gezegd: wie in mij gelooft zal eeuwig leven. 
En geloven in Jezus betekent; je leven zó inrichten, dat 
je er bent voor anderen. 
Harry was er voor anderen. Op de eerste plaats voor zijn 
vrouw, met wie hij 40 jaar gelukkig getrouwd is geweest 
En samen met haar kreeg hij de zorg voor Johnny en 
Timo. 
Harry was met alles tevreden. Hij had geen enkele 

pretentie. Hij was zeer huisselijk ingesteld. Zijn eigen 
stoel en zijn eigen plekje bij het raam waren belangrijk 
voor hem. 
Hij deed vroeger veel aan sport: in de voetbalwereld een 
bekende speler. Hij knutselde en stelde zijn handigheid 
in dienst van velen. Zijn verdereonspanning vond hij in 
het kaartspel met oud-sportvrienden, in het puuelen en 
vooral ook in helt v. - kijken. 
Hany heeft een lang ziekbed gehad. Hij was geduld:g in 
zijn ziekte. Truus was voor hem daarbij een grote steun. 
Ook de voortdurende aanwezigheid van de be:de 
jongens, van Mirry en lisette, van Zijn lam i' :eleden en 
vrienden wist hij erg te waarderen. Hij genoot ervan. Hij 
hield van de mensen om hem heen. Hij was dankbaar 
voor hun hulp. Met een enkel gebaar wist h:J dat heel 
goed aan te geven. 
Zo stond hij gelovig in dit leven en wij weten, dat hij nu 
gelukkig is bij God. 
Voorgoed weg uit het heden, maar voor altijd in mijn 
verleden. Zo gaan wij verder. 

Voor uw meeleven bij de ziekte, het overlijden en de 
uitvaart van mijn man en onze pa, zijn we u erg dankbaar. 

G.Th. van Amelsvoort-Gilbers 
Johnny en Mirry 
Timo en Lisette 


