
"7.ofang als ik leef 
werk ik" 



Dankbaar gedenken wij 

Gerrit Holterman 
Weduwnaar van Annie Spijker 

Geboren 16 mei 1921 re Dalfsen. Overleden 
17 januari 2001 te Oldenzaal op Je leeftijd van 
79 jaar. Na de Eucharistieviering in de Emmaus
paroch ie hebben we zijn lichaam te rusten gelegd 
op de begraafplaats aan de Hengelosestraat re 
Oldenzaal, 22 januari 2001. 

Papa was een lieve man. Na het overl ijden van 
mama heefr hij zijn leven weer opgepakt. Het 
alleen-zijn heefr hij moedig gedragen. Nooit 
klaagde hij bij Yvonne t:n Gerard over hel feir dat 
hij alleen was. Hij zei altijd: Je moet het leven 
nemen zoals het komt. 
Hij was altijd oprimistisch en positief en had een 
eigen sterke wi l. Dit maakte je zo bijzonder. De 
operatie aan zijn knie destijds getuige hiervan. 
Geheel volgens je eigen plan gebeurde een en 
ander, zodar je begin april weer volop aan her werk 
kon op je land. De groentetuin en de kerstdennen 
waren je lusr en je leven. Een typerende uitspraak 
van jou: "als onze Lieve Heer geen onkruid ge-
1.aaid had, had ik ook gcm werk gehad". 

Maar vooral de jacht was je grore passie. Vol vuur 
kon je vertellen over de manier waarop je weer een 
haas gesc.:hocen had, daar waar een ander misge
schoten had. 

Toen echrer in augusrus de mededeling kwam dat 
je ernstig ziek was, heb je de moed nooir opgege
ven en bleef je vaak regen berer weren in hopen op 
een goede aAoop. Dir was je aard, alcijd posirief. 

Papa, wc wilkn je hierbij bedanken voor de fan
rascische laacsre maanden van je leven. We hebben 
nog veel samen kunnen doen en delen en hebben 
vele goede gesprekken mee elkaar kunnen voeren. 
Op de vraag ben je bang voor de dood amwoorde 
je vol overcuiging: "de Heer van her heelal zegr wel 
wanneer ik komen moet. Ik hoop dat ik nog een 
poosje blijven mag". 
En zo was je cor her einde roe. 

Voor uw blijken van belangsrelling en medeleven 
die wij mochren ondervinden tijdens het ziek-zijn 
en na her overlijden van papa, zeg.gen we U harre
lijk dank. 

Yvonne en Gerard. 


