
Voor Uw medeleven betoond na het overlijden van 

onze lieve zorgzame vader. groot· en overgroot· 

vader. zeggen wij U hartelijk dank. 

Hengelo (0), november 1g73 

Dennenbosweg 124 

Familie Hol tkamp 

In dankbare herinnering aan 

GRADUS HOL TKAMP 
HIJ werd geboren te Weerselo 13 februar 1878 

en was gehuwd met 
JOHANNA MARIA SPELMINK 

die hem reeds op 15 maart 1939 voorging naar de 
hemel. Zelf bereikte hi.J de hoge leeftijd van 95 jaar 
en gesterkt door de genademiddelen van de kerk, 
overleed hij te Hengelo o 12 november 1973 Dank
baar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend. 
hebben wij zijn lichoem te ruste gelegd op het 

r k. kerkhof te Hengelo o. 15 november 1973. 

In de herinnering van lijn kinderen blijft hij voort
leven als een zorgzame vader. die hard werkte voor 
z1Jn gezin. die altijd klaar stond voor ZIJn vrouw 
en kinderen en die als weduwnaar jarenlang de zorg 
en verantwoordelijkheid bleef dragen voor de k1nde· 
ren, die hun moeder vroegtijdig moesten missen. 
HIJ wist zich hierbij gesteund door de liefde en toe· 
wijding van degenen, die hem dierbaar waren. vooral 
door zijn dochter die bij hem introuwde. zijn 
schoonzoon en kleindochter. Hij voelde zich daar 
thuis en tot op hoge leelt1Jd bleef hij de blijmoedi
ge. altljd goedgehumeurde mens. die graag vertelde 
over " vroeger" en tot z•Jn laatste dag helder van 
geest bleef. Toen hij wist. dat zijn einde naderde, 
was hij klaar om heen te gaan naar God. die h1; in 
waarachtige vroomheid en diep geloof trouw had 
gediend. Hij wist door dat geloof, dat een beter 
lot hem wachtte. al voelde hij de ptJn van het 
afscheid, dat hij moest nemen van zijn kinderen 
en dierbaren. Met hem gaat heen een christen uit 
een vroegere generatie, die trouw bleef aan zijn 
geloof. in alle eenvoud zijn plichten vervulde, sober 
leefde, hard werkte voor zijn gezin en in dat alles 
gelu•kig was HIJ was - naar het Schriftwoord -
bemind bij God en de mensen en z~n aandenken 
blijft in zegening. 

Moge hi; rusten m vrede. Amen 


