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Ter dankbare herinnering aan 

GERARD BELD 
echtgenoot van 

Maria Geertruida l3ults 

Hij werd geboren te Tubbergen 25 febr. 
1905 en is in de vrede van Christus over
leden te Oldenzaal 6 februari 1976. Hij 
werd begraven op het r.k. kerkhof te De
nekamp 10 febr. 1976. 

Hij was een eenvoudig en diepgelovig 
mens, arbeidzaam en tevreden. We denken 
terug aan deze hartelijke man, die in vol
hardende werklust zich heeft ingezet voor 
z!jn bedrijf en zijn gezin. 
Hij heeft geleefd en gewerkt vanuit een 
diep christelijk geloof in liefde tot God, 
de Heer van leven en dood, en in zorg 
voor zijn medemensen. 
Hij heeft zijn taak volbracht en altijd is hij 
een getrouw en verstand ige echtgenoot 
geweest voor zijn vrouw. Hij was een ster
ke man, die zo graag zijn vaak zware werk 
deed; het was zijn lust en zijn leven. 
In de laatste jaren moest hij gedwongen 
rust nemen door zijn ziekte, die zijn ge
zondheid beperkte. Maar hij bleef een pret
tig mens. die tevreden was en zonder te 
klagen. 
Onder zijn beproevingen bleef hij een mens 
die zich steeds heeft onderworpen aan 
Çiods Wil, en in zijn diep geloof vond hij 
kracht en troost. 

Mijn dierbare vrouw, ik dank u voor alle 
liefde en zorg voor mij. Mijn huisgenote, 
familie en kennissen dank ik voor alle mee 
leven tot het laatst toe. 

Wilt goed zijn voor elkaar; vooral voor 
mijn lieve vrouw. 

Ik ben van U heengegaan, maar bewaart 
mij in Uw gebed en herinnering. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor Uw deelneming ondervonden tij
dens de ziekte en na het overlijden van 
onze beminde echtgenoot en zwager, 
betuigen wij U 

onze hartelijke dank. 

FAMILIE BELD-BUL TS 

DENEKAMP, februari 1976 
Brandlichterweg 24 
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