
Intensief geleefd, 
genoten en geleden, 

1·eel geducht, bedacht, ge:wegen. 
Je te moeten missen :al :waar l'Ollen. 

Trots :ijn we op jou, 
je blijft altijd diep i11 ons hurt. 

t 
In dankbare herinnering aan 

GERARD VELDKAMP 
20 jaar samengewoond met 

Hennie Lageveen 

Geboren te Luttenberg op 9 september 1946. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken is hij na 
een liefdevolle verpleging in ziekenhuis "De 
Weezenlanden" overleden op 20 augustus 1999 te 
Zwolle. Zijn lichaam hebben we te rusten gelegd op 
de R.-K. begraafplaats te Luttenberg. 

DANKBETUIGING 

Voor uw belangstelling voor Gerard in de afgelopen 
jaren en uw medeleven na zijn overlijden zeggen wij 
u onze oprechte dank. 

Hennie, kinderen en kleinkind. 

Wat moet het zwaar geweest zijn te weten dat je niet 
oud zou kunnen worden. Jouw leven heb je op je 
eigen manier ingevuld. Altijd vechtend om zo lang 
bij Hennie en de kinderen te willen blijven. Dat heb 
je bereikt door je gedreven wilskracht en je immer 
positieve en humorvolle instelling. We kiJlcen om 
met de mooie herinnering aan de fijne dagen van ons 
leven. 
Voordat ziekte je lichaam knakte, was je een goed 
vakman. met gouden handen en met liefde voor je 
vak. Ook daarin moest alles perfect zijn. Je stond 
bekend als een vrolijke, plezierige man, met wie het 
als collega's prettig was om mee te werken. 
Graag had je nog een laatste vakantie mee willen 
maken met je gezin. Helaas heeft dit niet zo mogen 
zijn. 
Moge God ons allen die achterblijven, steun en 
kracht geven om verder te leven naar het voorbeeld 
van jou, Gerard. We zullen je laatste optimistische 
woorden niet vergeten: "Olé. olé, ze hebben me nog 
niet te pakken". 
Gerard we blijven trots op jou en zijn dankbaar voor 
jouw doorzettingsvem10gen en je bezorgdheid voor 
anderen, vooral voor je gezin. 
Het is goed geweest We redden het wel! 


