


Gedenk in uw gebeden 

GERARDUS JOHANNES JOSEPH 

BODDE 

Geboren: 29 maart 1921 te Tilligte. 
Gehuwd: 8 januari 1961 met 

Wilhelmina Paulina Gesina Bonnes. 
Overleden: 20 september 1984 te Tilligte. 
Tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten 

der Zieken op 19 september aldaar. 
Begraven: maandag 24 september 1984 

op de R.K. Begraafplaats te Tilligte. 

Menselijker wijze gesproken was Gerard in 
zijn nog jonge leven onmisbaar voor zijn 
vrouw en kinderen. 
Hij was een uitermate harde werker voor 
zijn gezin. 
Niets was hem te veel en zijn handen wisten 
vele en mooie, nuttige dingen te maken die 
menig hobby-ist overtroffen. 
Hij was geen man van vele woorden, maar 
wel met een open karakter en een diep ge
loof! 
Zijn Jleloof en godsdienst was de basis waar
op hij zijn gezin voorging. 
Voor iedereen die hem kende was hij zeer 
opgeruimd en attent. Daarom had hij vele 
vrienden die graag met hem omgingen. 
Vooral zijn hobby - de jacht - nam hij zeer 
serieus en millieubewust ! 

Gerard was een echt buitenmens, die er 
graag op uittrok om van de natuur te ge
nieten. 
Hij kende alle bomen, bloemen en struiken! 
Hij kende het geroep en geluid van vele die
ren! 
Veel lijden is hem bespaard gebleven. 
Wij zijn hiervoor zeer dankbaar. 
Gerard werd geroepen, al doet het ons allen 
intens verdriet. 
Daarom kwam zijn overlijden voor hemzelf 
en ook voor zijn vrouw en kinderen helaas 
te vroeg. 
Zo God het gewild heeft, is het goed en dit 
heeft hij zelf in blijdschap aanvaard. 
Laat het voor ons ook zo zijn, al doet het 
ons veel verdriet. 

Miny, mijn lieve vrouw, ik bid voor jouw, 
totdat wij eens weer worden verbonden bij 
onze Vader in de hemel! 
Jan, Cecile en Richard, blijf vooral een grote 
steun voor moeder, nu ik er niet meer ben. 

Leef in vrede en bid voor mij! 

Wij danken U allen hartelijk voor uw belang
stelling en medeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man en onze 
papa. 

W.P.G. Bodde - Bonnes 
en kinderen. 


