
In de grote liefde die Pa uitstraalde 
blijven wij in ons hart verbonden met onze fijne 

vader, schoonvader en opa 

~,4. 7- _10-17 3J) 
Eve'tt Servatius Yntema 

Weduwnaar van 
Anny Antonia Gezina Velthuis 

Vader en schoonvader van Serry en Jacqueline; 
Gea en Reinhard 

Opa van Maurice en Laurence; Lotte, Silke, 
Maaike en Femke 

Op 27 april 1964 trad Pa in het huwelijk met ma en 
ze gingen in Losser wonen. Al snel hadden ze een 
gezinnetje met twee kinderen. Ze waren zeer geluk
kig. In hun huwelijk, dat slechts 23 jaar heeft mogen 
duren, hebben ze zich helemaal gegeven aan hun 
kinderen Serry en Gea. Voor hen waren er geen 
betere ouders te bedenken. Het gezin stond voorop. 
Op 20 april 1987 kwam er door het plots overlijden 
van Ma abrupt een einde aan een zeer gelukkig 
huwelijk. Dat verlies was en is nog steeds niet te 
aanvaarden. Pa had het daar samen met zijn kinde
ren zeer moeilijk mee. Langzamerhand werd de 
draad van het leven weer opgepakt. Serry en Gea 
traden in het huwelijk met resp. Jacqueline en 
Reinhard en er werden twee nieuwe gezinnetjes 
gesticht. Pa werd plots opa en was dan ook zeer 
verheugd en trots met zijn zes kleinkinderen: 
Maurice en Laurence; Lotte, Silke, Maaike en Femke. 

Het leven van Pa stond in het teken van nog maar 
één ding: zijn kinderen en kleinkinderen. Dit werd 
dan ook heel duidelijk toen Pa vorig jaar te horen 
kreeg dat hij een ongeneeslijke ziekte had en de art
sen hem helaas niet meer konden helpen. Ondanks 
de wetenschap dat hij niet lang meer te leven had, 
wilde hij toch nog zo lang mogelijk genieten van zijn 
kinderen en met name zijn kleinkinderen. Dat was, 
naast zijn liefde voor muziek en zijn twee honden, 
zijn lust en zijn leven. Pa kwam dan ook geregeld 
met zijn autootje bij zijn kinderen op bezoek. 
Langzamerhand moest Pa steeds meer inleveren en 
werd een goede plek gevonden voor zijn twee collies 
Boris en Floris, waar hij zeer gek mee was en zeer 
veel steun en afleiding aan heeft gehad. 
Gedurende de laatste periode van zijn leven voorzag 
Pa zijn kinderen nog van veel advies en goede raad. 
Hij nam dan ook waardig afscheid van zijn kinderen. 
Na een moedig gedragen ziekte, gesterkt door het 
H. Sacrament der Zieken is Pa heengegaan: eenvou
dig, tevreden en karaktervol, zoals hij zijn hele leven 
al was. 
Op 21 mei 2003 hebben wij afscheid genomen in de 
Eucharistieviering voor Pa in de Maria-Geboortekerk 
te Losser, waarna hij ter ruste werd gelegd op het 
R.K.-ker1<hof aldaar. Hij moge rusten in Vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling, betoond na 
het overlijden van onze lieve vader, schoonvader en 
opa, betuigen wij u onze oprechte dank. 

Serry en Jacqueline 
Maurice, Laurence 

Gea en Reinhard 
Lotte, Silke, Maaike, Femke 




