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mijn lieve man, onze pa 
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Geboren te Lonneker 9 januari 1928. 
Op 17 mei 1983 werd hij op zijn werk 
onwel. - De hulp in het ziekenhuis 
"De Stadsmaten" te Enschede mocht 
niet meer baten. Het betekende een 
plotseling einde van zijn aardse leven. 
Op 21 mei heeft heel de familie en 
velen uit de parochieg,emeenschap 
hem de laatste eer bewezen. In gebed 
verenigd in de viering van de H.Eucha
ristie namen we afscheid en begeleid
den zijn lichaam naar de laatste rust
plaats op het r.k.kerkhof te Boekelo, 
waar het wacht tot de opstanding. 

In zijn dood is het spreekwoord be
waarheid : ., Ik zal eens sterven, maar 
weet niet waar; ik zal eens sterven, 
maar weet niet wanneer; ik zal eens 
sterven, maar weet niet hoe." 

Wie kon denken, dat hij, die voor een 
half jaar vol vreugde zijn zilveren hu
welijksfeest vierde, zo plotseling zou 
heengaan. 

Gerrit, de lieve man, de zorgzame 
vader. de harde werker, die hield van 
het leven en altijd vrolijkheid en gezel
ligheid om zich verspreidde, hij vond 
zijn ontspanning ofwel thuis, bij de 
haard, of in de muziek. Het orgel was 
zijn liefste instrument en met vreugde 
stelde hij zich met zijn gaven in dienst 
van de kerk. - Daarvoor wist hij altijd 
tijd te vinden, terwijl hij toch zorgde, 
dat zijn werk er niet onder leed. 

Thuis zal hij erg g,emist worden : 
de koren zullen hem missen, de ge
meenschap Boekelo zal hem missen. 
We mogen vertrouwen dat de engelen
koren hem naar het Paradijs hebben 
begeleid en ongetwijfeld bidt hij nu 
met ons voor vrouw en kinderen, dat 
God Zelf zijn taak overneemt en voor 
hen zorgt en kracht geeft voor de 
toekomst. 

Gerrit, dank je wel voor alles wat je 
deed. - Heer, zeg.en hem en de velen 
die nu treuren. Tot weerziens bij God. 


