
Voor Uw hartelijke belangstelling tijdens de 
langdurige ziekte en Uw oprechte deelneming 
bij het overlijden van mijn lieve man en onze 
goede vader en opa, zeggen wij U van harte 
dank. 

M. G. E. Holtkamp-Beernink 
kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (0), juni 1978 

t 
Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Bernardus Holtkamp 
echtgenoot van 

Maria Gerharda Euphemia Beernink 

Hij werd op 31 juli 1907 in Hengelo (0} geboren. 
Hij trouwde op 21 juli 1938. Na een leven van 
veel ziekte overleed hij In het Dr. Borsthuis te 
Hengelo (0) op 4 juni 1978. In de Onze Lieve 
Vrouwekerk hebben we op 8 juni God gedankt 
voor alles wat hij voor ons heeft betekend. 
Daarna hebben we hem begeleid naar Usselo 

voor zijn crematie . 

Zijn levensweg was getekend door vee l ziekte 
en onmacht. Hij was 24 j aar ziek en de laatste 
8 j aar moest hij verzorgd worden in ' t Dr. Borst
huis. Hij had er soms moeite mee, om het te 
verwerken. Want in zijn hart was hij een actieve 
man, d ie graag bezig w ilde zijn en zijn vak als 
timmerman w ilde uitoefenen. Toch leerde hij 
leven met zlJn kru is. Hij beleefde veel vreugde 
aan zijn ki nderen en vooral zijn kleinkinderen. 
Hij was dankbaar voor de liefde van zijn vrouw 
en zijn kinderen. en hij h ield ook veel van hen 
al lemaal. Hij leefde sti l en eenvoudig, zonder 
drukte of ophef. maar met een groot vertrouwen 
op God. Toen hij he lemaal uitgeleefd was. heeft 
hij in al le rust zijn leven aan God teruggege· 
ven. Wij zu llen hem erg missen. We bidden, 
dat hij in God heel dicht bij ons mag blijven en 
bij God steun en kracht mag vragen voor leder 
van ons. 

Heer, geef hem Uw rust en vrede voor altijd. 


