


In dankbare herinnering aan 

Gerardus Steven Zandbelt 
echtgenoot van 

Johanna Maria Zuldbe~ 

Hij werd geboren op 2 januari 1902 in Lettele, 
waar hij zijn hele leven doorbracht. Na een inten· 
sieve en fijne verzorging thuis, liefdevol voortgezet 
in het verpleeghuis St. Jozef te Deventer, overleed 
hij op 88-jarige leeftijd, na voorzien te zijn van het 
Sacrament der Zieken-zalving, aldaar op 27 novem
ber 1990. Na de Uitvaartdienst op 1 december 1990 
hebben wij hem begeleid naar zijn laatste rust· 
plaats op het r.k. kerkhof te Lettele. 

In hem bewaren we de herinnering aan een lieve 
man, een fijne vader en opa. Terwijl hij zelf zonder 
vader opgroeide, hebben wij hem heel lang in ons 
midden mogen hebben en kunnen genieten van zijn 
aandacht en zorg. 

We kennen hem als een hardwerkende man die zijn 
bedrijf van de (zelf-ontgonnen) grond af opbouwde. 
Zijn ijver ging samen met een grote betrokkenheid 
op de natuur. 
Zondagsochtens nam hij vaak al wandelend met 
een van zijn kinderen: zijn werk, de stand van het 
gewas en het vee, in ogenschouw. Tegelijk waren 
dat de momenten om dieper in te gaan op onder
werpen die hem bezig hielden. 
De boerderij is zijn leven lang een grote rol blijven 
spelen. Op tijd wist hij de leiding te delen en later 
over te geven aan Benny. Maar de zórg is gebleven 
zoals we dat vooral de laatste jaren zo sterk hebben 
meegemaakt 

We blijven ons hem herinneren als een eenvoudig 
man, niet op de voorgrond tredend. Makke-lijk in 
contacten, ongeacht wie hij voor zich had. Zijn 
sterk meelevend karakter, zijn gevoel voor eerlijk· 
heid en rechtvaardigheid, zijn plichtsbetrachting, 
zó leeft hij in ons voort. 
Maar sterker dan dat alles was zijn geloof in de 
Schepper: zijn eenvoudige en diepe Godsver-trou
wen bleef hem tekenen tot in zijn laatste levens· 
fase. 

Moe heeft 59 jaar samen met hem mogen door
brengen. Samen deelden ze de zorg voor het gezin, 
waarbij vooral het laatste jaar het zorgen voor hem 
de band nóg hechter maakte. 

Ook de band van de kinderen met hem werd de 
laatste jaren nog groter. Het intensief sámen zor
gen voor hem heeft ook de ónderlinge band heel 
sterk gemaakt. 

Als opa heeft hij intens genoten van zijn kleinkin· 
deren. Hij had een warme band met hen en was al
tijd in voor een grnpje. 

Wij allen zullen zijn warmte, zorg en humor nooit 
vergeten. 

Voor alle meeleven en belangstelling bij de ziekte 
en overlijden van onze lieve man, vader en opa, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

J.11. Zandbelt • Zuidberg 
Kinderen en kleinkinderen 




