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Dal"~baar geden~en wij in ons gebed 

en Eucharistiev'ering 

Gerhardus Johannes Belterman 
sinds 26 november 1953 echtgenoot van 

THEODORA JOHANNA HULS 
Geboren 27 november 1910 1n Voorst (Gen
dringen), overleed hiJ na 'n geduldig gedragen 
ziekte, gesterk' door de H. Sacramen ten der 
Zieken, op 4 januari 1983. We vierden op 
7 januari 1983 voor hem de H. Eucharistie, 
waarna wij zijn l ichaam ter ruste legden op 

hPt R.K. Kerkhof van ereedenbroek in 
afwachting van de blijde Dag der 

Verrijzen is. 

WiJ maakten ons al enkele jaren zorgen over 
zijn gezondheid. Langzamerhand verminder· 
den zijn krachten. Maar hij bleet geduldig 
alles aanvaarden. Hij bewaarde steeds zijn 
blijmoedigheld en zijn groot gevoel voor 
humor. 
Bijna dert1g jaar heeft hij het leven gedeeld 
met zijn vrouw Doortje. Zolang 't mogelijk 
was, heeft hij voor haar gewerkt, en zelfs 
toen hiJ daartoe nauwelijks nog In staat was, 
bleef hij trouw aan zijn functie als kollektant 
in onze parochiekerk. 
In zijn huls was ledereen welkom: zijn tam i· 
lie, buren en bijzonder ook de neetjes en 
nichtJes. Hij wilde een goede vriend zijn 
voor iedereen en 'n goede buurman. 
Gerrit was een eenvoudig en diep gelovig 
man. Toen hiJ de kerk niet meer kon be· 
zoeken, ontving hij in diep geloof en mot 
grote eerbieC'I de H. Communie thuis. Daarin 
vond hiJ de kracht om zijn ondermijnende 
ziekiP te aanvaarden, zonder klagen. 

Hij droeg zijn leed voor ZIChzelf om zijn 
vrouw niet tezeer ongerust te maken Daar
om kwam zijn sterv11n toch nog onverwacht. 
Hoe moeilijk dit ook is, toch willen wij aan
vaarden, dal het zo ·t beste voor hem was en 
dat God hem heeft willen sparen voor een 
pijnlijk ziekbed zonder uitzicht op herslèl. 
Moge de algoede Vader hPm ZiJn teKort
komingen vergeven en hem opnemen in Zijn 
vrede en vreugde. 
Lieve Doortje. gra~g was ik bij je gebleven, 
maar ook nu blijven wij In liefde verenigd. 
Blijf niet treuren, w'lnt waar Ik nu niet meer 
bij je ben, zal God jou nabiJ zijn. Wees moe
dig en sterk. Zoek je kracht in God en je 
troost bij je medemensen. 
Dierbare fami lie, buren, vrienden. hartelijk 
dank voor alles wat ju llie voor Doortja en 
mij hebt gedaan. Gedenkt mij in Uw gebeden 
en blijft voor mijn vrouw ~on goede steun 
naar het Schriftwoord· .. D;t is Mijn gebod, 
dat gij elkaar bemint, zoals Ik U heb lief
gehad". (Joh. 15.) 
Mogen wij eens w~er met elkaar verenigd 
zijn in Gods Vaderhuis. 
Dal hij ruste In vrede. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens de 
ziekte en bij het heengaan val" mijn l ieve man 

GERHARDUS JOHANNES BELTERMAN 

betuig ik U mijn oprechte dank. 

Th. J . Belterman- Huls 

Breedenbroek, Januari 1983 


