


De dood is verslonden, 
de zege is behaald! 

t 1 Kor. 15, 54 

Dierbare herinnering aan 

Ir. Bernardus Theodorus Maria 
Holtslag 

Geboren te Doetinchem 4 augustus 1960, 
overleden in het Slingeland Ziekenhuis te 
Doetinchem 5 januari 2002. 
Donderdag 10 januari hebben we hem, 
na een plechtige Uitvaartdienst in de 
parochiekerk St. Augustinus te Gaanderen 
bijgezet op de begraafplaats in de "Slan
genburg", vlak bij zijn broer Jos en zijn 
vader. 

Ben had een gesloten karakter. Hij was 
goed ontwikkeld. Na zijn Atheneum B is 
hij afgestudeerd als bedrijfskundige aan 
de TU Eindhoven. Speciale vrienden had 
hij niet. Zijn vrienden waren de mensen 
waarvoor hij dagelijks vele uren in de 
weer was als personeels- en organisatie
adviseur. Zijn sport bestond uit hardlopen, 
voetbal kijken en veel plezier had hij in het 
plagen van mensen. Hij had een brecfo 
belangstelling voor cultuur en natuur. Z1Jn 
vrije uren besteedde hij dan ook aan lezen 
en TV kijken. 

Ook de Bijbel interesseerde hem. Ik ben 
niet ongelovig , zei hij wel eens. Hij was 
een zoeker, typerend voor een ware ge
lovige. Hij had een warme band met broer 
Jos die na een zware ziekte hem drie jaar 
eerder was voorgegaan naar de eeuwig
heid. 
Vader Jan stierf op dezelfde dag, 5 januari, 
12 jaar eerder. Het was daags voor Drie
koningen. De magiërs volgden de ster, op 
zoek naar de pasgeboren Koning. 
Ben was ook zo'n magiër, in de duisternis 
om zich heen, uitkijkend naar een ster 
die hem de weg moest wijzen door het 
Kind van Bethlehem, ons aller goddelijke 
Heiland, naar de Vader in de hemel . 
Vertrouwen wij erop dat hij daar nu is 
aangekomen, want wie zoekt zal vinden. 
Dat moge een troost zijn voor zijn moeder 
en zus. 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en 
bij het afscheid van Ben willen wij u hier
mee hartelijk danken. 

Wilhelmien Holtslag - IJsseldijk 
Hetty en Vincent 

Doetinchem, 10 januari 2002 


