
Dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS HERMANUS BELDERI\IK 
weduwnaar van 

GEERTRUIDA ALBERTHA OLDE AGTERHUIS 

Hij werd geboren te Olden1aal 24 septem
ber 190ï en is overleden aldaar. 10 oktober 
1978. yrijdag 13 oktober d.a.v. hebben w[J 
afscheid van hem genomen tijdens de ge
zongen Euchari\tieviering in de St. Anto
niuskerk. waarna crematie te Usselo. 

Vijf maanden na de dood van moeder wer
den wij opgeschrikt door het onverwachte 
o_~erlijden van vader. Hij is blijkbaar t!jdens 
zun slaap gestorven. H!j kon moeder niet 
missen Haar dood heeft hij niet kunnen 
verwerk~n. Hü was b!jzonder verdrietig en 
voelde z1ch eenzaam, ofschoon wij hem her
haaldelijk opzochten in zijn huis. 
Wel heeft hij in die vijf maanden gepro
b~erd er over heen te komen H11 zat niet 
bu de pakken neer. Hij hield zijn huis b111 
nen. en b~iten _goed bij. Er was geen stofje 
te z1en. Hu schilderde buiten alles op. 
E_~enal~ vroeyer bracht hU veel tijd door in 
zun rum. Alles '>tond er mooi bij. En toen 
het. zover was. heeft hü de aardappels ge
rooid en de groente ingevriesd. Maar on
danks al die bezigheden bleef h!.i tobben 
over het verlies van moeder. 

Vooral tegen de komende lange winter 
avonden zag hiJ erg op. Hij rilde n\-aar aan 
de moPilijke dingen van het leven. Even
als moeder maakte hij zich dan veel zorgen. 
Een van ~ijn inni9ste wensen was. dar hU 
volgend raar me1 naar Amerika zou gaan 
om een van ons en haar ge1in te bezoe
ken. Hij heeft het niet meer mogen mee
maken. alhoewel hij er naar toe leefde. 
Wanneer wij aan het verleden terugden
ken, dan zijn wij God dankbaar dat wij zo'n 
goede vader en moeder. opa en oma heb
ben gehad. Z!j hebben biJzonder goed voor 
ons gezorgd. Ze zijn ons voorgegaan in 
geloof en gebed. Wij voelden, dat zü van 
ons hielden. Wij hopen en bidden. dat God 
vader en moeder Tal opnemen in de he
melse vreugde. En moge H!J ons de kracht 
geven hun voorbeeld na te volgen. 

Voor uw medeleven en deelneming bij ' t 

heengaan van onze dierbare vader en opa 
zeggen w[j u onze hartelijke dank. 

Kinderen 
en kleinkinderen 
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