
Ter blijvende herinnering aan 

Gerhardus Hermanus Mekenkamp 

Hij werd op 23 jul! te Saasveld geboren. Op 
26 september 1947 huwde hij in de Plechelmusparochie 

aldaar met 

MARIA EUPHEMIA VELDHUIS 

Hun werden 3 zonen en 5 dochters geboren. Gesterkt door het 
Sacrament der Zieken overleed hij aldaar op zaterdag 3 april 
1982. Woensdag in de Goede Week, waarin wij lijden en dood 
en verrijzenis van de Heer gedenken, 7 april d.a.v" hebben wij 
in de parochiekerk te Saasveld de Plechtige Uitvaart gehou
den; met al de troostende rijkdom van de liturgie hebben wij 
Eucharistie gevierd, voor zijn zielerust gebeden en hem bege
leid naar zijn laatste rustplaats, in hel blijde licht van hoop op 
eeuwig leven met de Heer. 

Vader was een godsdienstig mens; hij hield van zijn geloof, het 
was zijn diepste kracht. Hij aanvaardde het leven zoals God 
het gaf; hij trachtte te doen, wat hem naar zijn eerlijke overtui
ging te doen stond. als mens en medemens. als christen en 
medechristen. 
Vol overgave heefl vader samen met moeder voor ons gezin 
geleefd en gewerkt. Wanneer het ging om zijn ambacht of om 
zijn bedrijf. werd het duidelijk, hoe zijn werk en zijn bedrijf zijn 
hobby waren. Wanneer hij met moeder in zijn vertrouwde. ei
gen omgeving kon zijn. konden tegenslagen zijn goede humeur 
niet bederven; en volop beleefde hij met moeder de vreugde 
van het gezin. als de kinderen en de kleinkinderen, op de fami
liedagen vooral, in hel ouderlijk huls gezellig bijeen waren: ons 
9~.'uk en onze vreugde was zijn geluk en zijn vreugde! 
H1J was e.en meelevende en hulpvaardige mens voor zijn om
geving: hlJ leefde met allen en alles mee: nooit zou hij 'nee' 
zeggen. 

Het bericht van de werkelijke aard van zijn ziekte heeft ons al
len erg geschokt; vader leerde hel onvermijdelijke te aanvaar
den en met voorbeeldige berusting te dragen; hij heeft gedu
rende zijn ziekte nooit geklaagd; hij was dankbaar voor de ver
zorging die hij thuis kon blijven onlvangen; en hel veelvuldig 
bezoek daarbij van familie, vrienden, buren en kennissen stel
de hij op hoge prijs. 

Ook dil alles had te maken met een eenvoudig geloof en mei 
zijn eerlijk en oprechl en blijmoedig karakter; hel was dil ge
loof. dal hem deed bidden aan de rozenkrans of In zijn missaal, 
door niemand en niets afgeleid, nergens naar kijkend, zo maar 
'zijn bij de Heer'. Hel was dit geloof, dal voor hem aan de dood 
ook hel bedreigende en hel beangstigende ontnam: 'wat God 
doel. Is altijd goed gedaan· en ·wat Hij laat geschieden. kan 
ook voor mij geschieden' . 

Lieve vader en opa, wij hadden je nog zo graag vele jaren in 
ons midden gehad. Nu hebben wij verdriet om jouw heengaan. 
maar jouw geest blijft in ons voortleven. We danken je van har
te voor alles, wal je voor ons betekend hebt 

Onze Vader Wees Gegroet 

Marie Mekenkamp-Veldhuis de kinderen. behuwd. en kleinkin
deren zijn U oprecht dankbaar voor Uw medeleven tijdens de 
langdurige ziekte en bij het overlijden en de begrafenis van 
mijn dierbare man, onze zorgzame vader en opa. 


