


'· Een zonnestraal kondigt de lente aan, 
in rust ben je van ons heengegaan" 

In dierbare herinnering aan 

Gerard Olymulder 

echtgenoot van Anny Olymulder-Kamphuis 

Ons pa werd geboren op 23 j uni 1926 in de 
gemeente Losser. 
In de eerste lentecchtend van 2006 is hij in het 
bijzijn van ons allen rustig ingeslapen. 
Pa groeide op in een gezin van 6 kinderen. 
Als jongste telg kreeg hij de naam "Broer" en 
werd vaak met die naam aangesproken. 
In Lijn 9e levensjaar verhuisde het gezin naar de 
Schipleidelaan waar hij zijn hele leven gewoond 
en gewerkt heeft. 
Tijdens de oorlogsj aren heeft hij een metaal
opleiding aan de Ambachtsschool in Hengelo 
gevolgd. Met diploma op zak is hij aan de slag 
gegaan bij " Dikkers·· . 
Vlak voordat hij werd uitgezonden naar 
Nederlands-Indië leerde hij ons moeder kennen 
met wie hij bijna 50 jaar getrouwd is geweest. 
Ons pa was niet veeleisend. Hij genoot van een
voudige dingen: een wandeling op ' t Hulsbeek. 
de vogels om het huis en het verzorgen van zijn 
kleine veestapel. 

Ritme en regelmaat typeerden zijn dagelijks 
leven. Zowel in het "ummaken van 't laand" als 
in het verbouwen van de gewassen, luisterde hij 
nauwgezet naar het ritme van de seizoenen. 
Ook zijn dagelijkse bezigheden gebeurden veelal 
op vaste tijdstippen: het samen met mam genieten 
van een kopje koffi e, het lezen van de krant, het 
luisteren naar het weerpraatje en een wandeling 
maken toen hij nog in goede gezondheid was. 
Pa beleefde veel plezier aan zijn kinderen en 
kleinkinderen en zij hadden vaak lol om zijn 
grappen en zijn bijzonder gevoel voor humor. 
Ondanks zijn longziekte bleef hij zijn opgewekte 
natuur houden. Mede hierdoor en de geduldige en 
liefdevolle zorg van ons ma kon hi{ nog la~g in 
ons m idden zijn. 
Hoewel pa erg verzwakt was heeft hij zelfä op 
zijn laatste levensdag nog met ons gelachen en 
merkten we dat hij genoot van ons samenzijn. 

Daar waar pa vroeger de aarde met zijn handen 
bewerkte, vindt hij nu zijn mst. 

Voor uw medeleven willen wij u danken. 

A.R.M. Olymulder-Kamphuis 
Kinderen, kleinkinderen 

24 maart 2006 




