
Ter vrome geda chtenis aan 

GERHARDUS BURINK 
.. echtgenoot van 

SUZANNA MARIA DAMINK 
Hij werd geboren te Denekamp 1 dec. 1909. Hij stie rf 
t e Enschede, in 't r.k. zi ekenhuis, nog voorzien van het 
H. Oliesel, 9 april 1964. Wij legden zijn lichaam te 
ruste op het kath. Kerkhof te Ootmarsum, de 13e april 
d .a .v., in af wachti11 g van de Wederkomst des !-leren. 

Onze dierbare dode stierf in àe Paastijd . De periode 
vanaf de Verrij zenis tot Hemelvaart heeft de Christ us 
d oelbewust be11ut om bewijzen te leveren, dar Hij God 
was e n dat Hij verrezen was , wals H ij voorspeld had . 
Hij li e t zijn wo nden zien, ]iet Thomas zijn hand leggen 
op zij n open wonden, l ie t zich aanrdken . De leerlingen 
hebben hun leven gegeve n voor deze overtuiging. En 
ge slacht · na geslach t , milhoenen na millioenen geloven 
dH. 

Nu is 't,leven niet zi nloos meer . Nu weten we dat 
God een wereldplan heeft. Dat al1es zijn bestemming 
heeft en dat ieder mens een schakel is in een lange 
ketti ng . Een schakel met een e igen bestemming. Ande
r en hangen van mij af, verwach ten iets van mij. Het 
geloof maakt ons hiervoor helderziende, geeft ons een 
zesde zrntuig. Vaak moet de mens samen leven met on
verschilligheid, liefdeloosheid, onbegrip, terwijl zijn 
hart sn akt naar Jiefde, begrip, meeleven . Zo'n toestand 
kan soms jaren duren. Dan maakt het geloof ons hel. 
derziende; geeft een kijk ach ter de sc hermen; doet 
volhouden, waar 't ongeloof de toestand al lang hope 
loos had gemaakt. 

Onze dierbare dode was een gelovig mens. H ij er
kende Gods plannen, hij voeide zich een schakel in de 
lange ke tlitlg. H ij wist dat vrouw en kinderen van hem 
afh ingen. Zijn geloof maakte hem helderziende en deed 
hem volhouden in moei lijke omstandigheden. Nu is het 
gordijn voor hem opgegaan, en is hij bij God, waar hij 
zijn lieve vrouw en al zijn kinderen, die hij zo liefhad, 
hoopt terug te zien. 

On ze Vader -- V\7' ces Gegroet 

Dat hij ruste in vrede. 


