
Ter gedachtenis aan 
mijn lieve man, onze vader en opa 

Gerhardus Johannes 
Mekkelholt 
echtgenoot van 

Johanna Geertruida Nijland. 
Hij is 4 september 1916 te Gronau ge· 
boren. Gesterkt door de zalving der 
zieken, overleed hij 21 maart 1986 te 
Enschede. 
Wij legden hem 25 maart 1986 te ruste 
op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Mijn man met wie ik bijna 40 jaar ge
lukkig getrouwd was, is van mij heen
gegaan na een korte ziekte. Hij was een 
vredelievend man, trouw aan zijn ar
beid, vol zorg voor zijn gezin. Hij hield 
van de natuur - in de tuin en op de 
fiets - en genoot van de goede sfeer 
in zijn gezin. Hij was tevreden met zijn 
leven en zijn kinderen en kleinkinderen. 
Onze vader heeft aan ons kinderen -
op wie hij trots was · alle kansen ge· 
geven voor het leven, misschien wel 
omdat hij in zijn jeugd daartoe geen 
mogelijkheid had gehad. Hij was een
voudig en vol belangstelling. Aan onze 
vader bewaren wij waardevolle herinne
ringen. 

Onze opa is niet meer bij ons. Omdat 
wij van hem hielden kwamen wij graag 
bij hem. Wij zullen onze opa niet ver
geten. 
De dood verbreekt de nabijheid van 
mensen die elkaar kenden en bem1nderi. 
Het breekt niet de liefdevolle en dank. 
bare herinneringen aan zijn leven bij 
ons. 
In deze Goede Week staat het geheim 
van leven en dood van Jezus Christus 
centraal. De Heer kwam door lijden en 
dood tot Zijn Leven. 
Wij bidden dat onze man, vader en 
opa - één geworden met Christus in 
de dood - ook één mag zijn in Zijn 
leven. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader en opa, betuigen wij u onze op
rechte dank. 

J. G. Mekkelholt-Nijland 
kinderen en kleinkinderen 


