


In dankbare herinnering aan 

BERTUS KELDERMAN 

gehuwd geweest met BERTHA KELDERMAN WISSINK 

geboren 19 maart 1919 te Zelhem, 
overleden 7 november 2002 te Doetinchem. 

Woorden als vindingrijk, bezig zijn, humor, eigenzinnig en optimisme om
schrijven zo'n beetje het karakter van onze pa. 
Geboren in een gezin van zeven kinderen in de buurtschap Velswijk, E161. 
Al heel jong was het voor pa aanpakken geblazen. Na de lagere school heeft 
hij als knecht op de boerderij gewerkt. Daarna begon hij als manusje van 
alles bij de Hengelose Cementfabriek. Dit bedrijf heeft hij mede helpen 
opbouwen. 
In 1951 trouwde hij met Bertha Wissink en ze gingen op het oudershuis wo
nen. Samen kregen ze zeven kinderen waarvan er twee bij de geboorte zijn 
overleden. Naast het werk en het gezin was er thuis op de kleine boerderij 
genoeg te doen. Het verbouwen van aardappelen en groenten was nog een 
bittere noodzaak. 

Ook voor de kinderen was hij altijd in de weer, van het maken van een trap
auto tot het repareren van brommers en auto's. 
Tegen z11n 60e verjaardag stopte pa met werken bij de HCI, maar stilzitten 
was er niet bij. Het kippenschuurtje werd z'n favoriete plek. Daarbinnen is 
heel wat bedacht en gemaakt. De tuin stond altijd vol met groenten, waar
van ook de kinderen konden profiteren. Pa ontmoette graag mensen om er 
een gezellig praatje mee te maken, met de nodige humor. 
Een hersenbloeding in 1995 werd een dramatische omslag in z'n leven. Het 
niet meer voluit kunnen praten en prutsen met z'n handen was een zware 
slag voor hem. Ook kon hij moeder niet meer helpen die zelf ook steeds 
slechter kon. 
Pa ging na vier maanden ziekenhuis naar het verpleeghuis "Den Ooiman". 
Het verdriet was groot toen moeder in 1997 overleed. Niet lang daarna werd 
de overstap naar "Maria Postel" gemaakt, dichter bij huis en z'n gezin. Ook in 
deze tijd werd verdriet hem niet bespaard, want op 16 maart 2000 overleed 
z'n oudste zoon Gerard. Maar op een bewonderenswaardige manier zette hij 
toch door. Ondanks de goede verzorging in "Maria Postel" was er voor pa 
maar één plek waar hij het liefst was: thuis, aan de keukentafel in de Velswijk. 



Ook de buren kwamen regelmatig even langs voor een praatje; het viel niet 
altijd mee. Nadat pa de afgelopen weken enkele malen was opgenomen is hij 
in de vroege morgen van 7 november overleden in het Slingeland Ziekenhuis. 
We zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend. 
Zijn doorzettingsvermogen en optimisme waren en zijn een groot voorbeeld 
voor ons. Bedankt pa en opa! 

Op 12 november 2002 hebben we afscheid van hem genomen in de 
parochiekerk St. Jan de Doper, waarna hij is begraven op het parochiekerk
hof in de Keijenborg. Wij vertrouwen hem nu toe aan God. Moge hij rusten 
in vrede. 

Kinderen en kleinkinderen 


