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Dankbaar gedenken we 

Gerhardus Christiaan Maria Ballast 
echtgenoot van 

Helena Wilhelmina Schildkamp 

Hij werd geboren te Enschede op 25 december 
1919. Hij overleed, na meerdere keren gesterkt te 
zijn door de H. Ziekenza lving , in "' t Kleyne Veert" 

te Enschede op 12 j anuari 1988. 
We deden hem uitge leide na de Eucharistieviering 
in de St. Jacobuskerk op 18 januari d.o.v. , waarna 

de crematieplechtigheid te Usselo plaatsvond. 

Sinds ziJn huwel iJk met Lenle, bijna 35 jaar 
geleden, heeft Gerard , samen met haar, altijd 
hard gewerkt in de zaak. Vaak hie lpen ook de 
kinderen mee. hetgeen de onderl inge band alleen 
maar versterkte en veel f ijne herinneringen heeft 
nagelaten. HIJ genoot ook zichtbaar van de kon
takten en gesprekken met mensen uit de omgeving. 
A lleen jammer, dat er toen te weinig vr ije tijd 
overb leef. Toen hij kalmer aan moest gaan doen, 
werd ontspanning enigszins mogel ijk. 
Gera rd was iemand d ie niet op de voorgrond 
trad, maar desondanks veel warmte en liefde uit
straalde. 
Nadat de kinderen hun bestemming hadden gevon
den bleef de onderlinge band zeer sterk aanwez ig. 
De kleinkinderen namen een belangrijke plaats biJ 
hem In. 

Bijna 4 jaar geleden trof hem een ziekte , die hem 
het spreken en lopen onmogelijk maakte. Uitein
delijk vond hij zijn ., thuis" in ., ' t Kleyne Veert" , 
waar hij I iefdevol werd verzorgd. H IJ kreeg en gaf 
er veel vriendschap, klaagde nooit en was dank
baar voor elk bezoek. 
Zo is hij, die op Kerstmis geboren werd. kort na 
het leest van de Openbaring van de Heer, in 
vrede gestorven. 

Moge hij nu God zien en deelnemen aan de lof
zang van de engelen: .,Eer aan God In de hoge 
en vrede op aarde aan alle mensen die God 
liefheeft ". 

Onze Vader - Wees Gegroet 

We danken allen harteliJk die tijdens zij n ziekte 
met vader hebben meegeleefd en ons hun b lijken 
van deelneming hebben gegeven bij zij n overlijden 
en uitvaart. 

H. W. Ballast-Schi ldkamp 
kinderen en kleinkinderen 


