
. .Ja. zo wordt elke man gezegend, 
die eer geeft aan de Heer " 

(ps. 128) 

Deze woorden mogen we p atsen boven t leven ven 

Gerardus Antonius Holtkamp 
echt~enoot van M~ria Gosenshuis 

Op 4 augustus 1897 werd vader geboren te Hasselo 
Up donderdagmiddag 13 november ging hij plotse
l ing van ons heen. gesterkt door het sacrament dor 
zieken En maandag 17 november 1975 hebben we 
samen met zijn grote fami lie In de Paus Joanneskerk 
voor hem gebeden. Daarna legden we hem te ruste 

op het r. k. kerkhof te Hengelo (0). 

Het laetste gebed van zijn lange leven tekent Z•Jn 
geloof. " Moj geschiedde naar Uw woord" urt ce 
Engel des Heren. 
Vader was een zeer gelovig mens. Maria had een 
bijzondere plaats in zij n leven. Zijn dagelijks gebed 
was oen grote kracht in ziJn leven. Hij vergat het 
nooit. Zijn kinderen kunnen ervan getuigen. Daarom 
kennen we hem als een blijmoedig mens met een 
sterk lichaam en een gezonde geest. Zo leefde hij 
52 Jaar lang met zijn vrouw zorgend voor zijn kin· 
derPn, en zijn 13 kleinkinderen , •n een sterke lam•· 
lleband HrJ deelde lief en leed met haar en was 
een tevreden mens. Hij kon genieten van de kle•ne 
dingen van het leven. van de zon, de planten en de 
dieren. Het paard was voor hem een wonder van 
Gods Schepping. In het oudershu•s waar hij altijd 
<'ewoond, gewerkt, gezorgd en (lebcden heeft, is htJ 
ook ven ons heengegaan. Het moet zijn stille , mis· 
sch1en nooit uitgesproken wens geweest zijn. 
De laatste twee jaren van zijn leven kon hij niet zo 
e>ocd meer. Hij verwerkte dit al leen met zij n God en 
Vader , aan wie hij alles toevertrouwde. Nu b idt 
vader voor zrjn v rouw die alleen achterblijft, voor 
zlJn zoon thuis zijn k inderen met hun gezinnen. 

Moge hij rusten In Vrede voor altijd . 
. Bid voor ons, H. Moeder van God". 


