


Jouw leven moesten wij loslaten. 
in ons leven houden wif jou altijd vast. 

In dankbare herinnering aan 

Gerard Mekkelholt 
Weduwnaar van 

Manet1e Mekkelholt-ln het Veld 

H1J werd geboren op 
24 november 1927 te Lonneker 

Op 2 september 2003 te Enschede 
s hij overleden 

Gerard groeide op als boerenzoon maar vond z11n 
weg na de Ambachtschool als timmerman. Na z11n 
diensttijd en verbli1f als militair in Indië ging hij aan 
de slag als timmerman biJ aannemingsbedrijf 
Merksteyn en later biJ Hannink alwaar hij z11n hamer 
verruilde voor potlood en rekenmachine om ais 
boekhouder veroer door het leven te gaan. 

Op 19 ianuan 1955 trouwde hij met Zijn Manetje 1n 
het Veld en ging wonen naast de boerdenj 1n een 
door hem zetf aangebouwde woning welke later 
werd verruild voor een woning aan de 
Kremersveenweg In Glane al waar Bert, Jos en 
Annette werden geboren. Hierna werd een eigen 
huis gebouwd aan de Gagelstraat in Glanerbrug 
waar Marien ter wereld kwam. 

Gerard was een eenvoudig man, werken was zijn 
lust en zijn leven maar hij stond ook altijd klaar voor 
Zijn gezin. Ook van zijn tien kleinkinderen genoot hij 
met volle teugen Hij ging graag met Ma en de kin
deren op vakantie, ook eens per jaar een weekend 
met kinderen en kleinkinderen op stap vond hij alt1Jd 
prachtig. 

In februari 1986 kwam de eerste kentering in zijn 
leven, hij kreeg een beroerte en kwam hierdoor in de 
WAO. Enige jaren later, op 7 september 1991, werd 
h•j. na een kortstondoge ziekte van Manetje. weduw
naar waarna h~ al leen verder door het leven moest. 
Hij heeft tijdens haar ziekte heel goed voor haar 
gezorgd, miste Mariet1e heet erg maar het dit nage
noeg noort echt blijken. 

Hij was zeer zelfstandig. deed al het huishoudelijke 
werk zelf zoals eten koken. wassen. strijken, bood
schappen doen etc. Puzzelen, autorijden en de bijna 
wekelijkse bezoekjes aan z11n kinderen en kleinkin
deren waren de laatste jaren z11n grootste hobbies. 

Op 17 augustus 2003 werd hij echter plotseling ern
stig ziek, moest tot tweemaal toe geopereerd wor
den en het bleek zeer kritiek . Gedurende de eerste 
week verslechterde z11n toestand dermate erg dat hij 
op 23 augustus het Sacrament der Zieken heeft ont
vangen. Na nog een week verblijf op de IC 1s hij op 
2 september rustig ingeslapen. 

Op 8 september 2003 namen w11 afscheid van hem 
tijdens de uitvaartdienst in de Manakerk te 
Enschede en de cremaheplecht1ghe1d te Usselo. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlijden en 
aanwezigheid bij de uitvaartdienst en crematie
plechtigheid van onze lieve vader, schoonvader en 
opa zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Bert en Rikie. Mark, Pascal. Lars 
Jos en Marjon, Tim & Jennyfer. Rik, Milou 
Annette en Erik, Kirsten & Koen. Miranda & Maurice 
Marien en Gerrit. Chantal. Dennis 


