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Ter herinnering aan 

Gerard Holstra 

echtgenoot van Sjoukje Offnnga 

Geboren 27 maart 1938 te Oldenzaal. 
Overleden 22 februari 1998 te Oldenzaal. 

Gerard was de tweede zoon van Jan Holstra 
en Marietje Veldscholte. Hij groeide op in een 
fijn gezin samen met zijn broer Johan. 

Al op jonge leeft ijd was hij bezeten van voet
bal. Velen kennen en herinneren zich hem dan 
ook als 'de kleine voetballer van Quick '20' . 
Aan de traditionele voetbalwedstrijden tussen 
de gemeente-ambtenaren en de aannemers, 
altijd gespeeld op 30 april, beleefde hij veel 
plezier. "Voe tbal was zijn lust en zijn leven. " 

In 1964 leerde hij Sjoukje uit Sneek kennen, 
die hier logeerde in Oldenzaal. In 1967 trouw
den ze met elkaar in Sneek en nestelden zich 
in Oldenzaal. Ze hebben meer dan 30 jaar lief 
en leed met elkaar gedeeld . 

Gerard was graag bezig in zijn tuin, terwijl de 
kanaries floten in de voliere. Hij was een echte 
zonaanbidder en kon volop genieten van een 

vakantie in het zonnige Spanje. Hij hield van 
sport en was vele jaren aktief binnen de Olden
zaalse Vrijetijds Volleybal. 
Vaak zag je hem een ommetje maken met zijn 
trouwe hondje 'Shadow' . 

Bijna 35 jaar heeft hij met veel plezier bij t l.Z.A. 
gewerkt. In januari 1998 moest hij helaas van
wege zijn ziekte deze periode afsluiten. 
Nu hij zich na een moeilijk jaar weer aardig 
goed voelde, durfde hij voorzichtig plannen te 
maken, want zijn karakter was: "niet bij de pak
ken neer gaan zitten•. 

Onbegrijpelijk dat zo n gezellige carnavalsmid
dag zo intens droevig eindigde. 

Gerard bedankt voor de fijne jaren die we sa
men hebben gehad. 

Een goed mens is als een bloem die elke dag 
in de zon bloeit, al haar pracht ontvouwt en 
"dank" zegt, wanneer een kleine dauwdrup
pel op haar blaadjes valt. 

Ik wil graag al le mensen bedanken die mij in 
deze moeilijke en verdrietige tijd steunen en 
met mij meeleven. 

Sjoukje 


