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Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Wij gedenken in ons gebed 

GIJSBERTUS OEN BALVERT 

echtgenoot van Johanna Kemperman. 

Hij werd geboren op 22 januari 1913 
in Oudewater. - Op 74-jarige leeftijd 

overleed hij in Enschede, op 
29 maart 1987, voorzien van het 

Sacrament der zieken. - Met de Uit
vaartliturgie hebben we afscheid van 

hem genomen op 2 april 1987. 

t 
Vooral voor de mensen, die hem goed 
gekend hebben, zal hij in de herinne
ring blijven voortleven als 'n eenvou
dig mens, die ware was van opvallen 
of in het middelpunt van de belang
stelling staan. 

Hoewel niet hier geboren, is hij door 
leven en werken helemaal vergroeid 
met stad en streek, waar hij In zijn 
leven woonde. 

In zijn hart was hij een man, die op 
een geweldige manier betrokken was 
bij medemensen: bij zijn gezin, bij z'n 
kleinkinderen, met hen leefde hij mee 
met alles wat ze meemaakten. 

Voor hem gold: "een mens Is pas 
helemaal mens, als hij zichzelf ge
lukkig weet": dat vond hij voor zich
zelf, maar ook voor anderen. 

Veel, heel veel vrije tijd gaf hij voor 
die anderen met zijn werkzaamheden 
in verschillende besturen : van vak
bond tot kerkbestuur, van schoolbe
stuur tot begrafenisvereniging. 

Hij was een echt doe-mens, die in 
dienstbaarheid steeds weer beschik
baar was voor ieder die hem vroeg. 
Bovenal was hij een gelovige man, 
ervan overtuigd dat God aan de mens 
de opdracht geeft, zich in eenvoud In 
te zetten voor anderen. 

Wij mensen worden uiteindelijk be
oordeeld op het Woord van Christus: 
.. "wat ie voor mijn broeders en zus
ters hebt gedaan, dat heb je voor Mij 
gedaan ... ". 

Voor ons mag zeker zijn, dat hij nu 
zal rusten in vrede bij de levende 
Heer! 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter nagedachtenis aan hem. 

FAMILIE DEN BALVERT 


