
• Vader. 
in Uw handen beveel ik mijn geest • 

Gernt. JiJ wa) een sympathiek mens. goed
lachs en gezellig met een groot gevoel 
voor humor Je had her leven lief. Je was 
een optimist gelovend in de toel..omst. 
vol vertrouwen in de medemens en oprecht 
in woorden en daden. Waar het principrÈ!Ie 
zaken betrof. was je serieu~. levend vanurr 
een diep religieus besef. 

In je werk als leraar electrorechniek was 
je precies en plichtsgetrouw. met een groot 
verantwoordelu~heid5gevoel voor 1e leer
lingen waartussen je zo graag werkte je 
was tevens een fi:ne collega. 

jouw hart had Je in Je handen. Met liefde 
en overgave pakte jiJ de dingen aan. Zo 
heb je van het hUls een thuis gemaakt. 
waar ledereen altrjd welkom was. Je was 
niet tevreden met half of onaf werk. Wat 
uit jouw handen kwam. was voltooid en 
daar was je •erecht rrots op. Jouw hobby 
was typerend voor je: precisiewerk. Je hebt 
met de t!jd ge~peeld en daaraan veel ple
zier beleefd Onder jou'v handen werd de 
oude t!jd weer meuw. Nu heb je je han
den gevouwen. 

lieve Gerrit. je hebt van veel mensen ge
houden. voor;~! \an Je moeder en je familie. 
Je had vele vrienden. drchtbij en veraf. Je 
bent voor mu een tune levenspartner ge 
weest. jammer veel te kort Ik zal je erg 
missen Al hadden we geen kinderen. ik 
heb met jou een gelukkige rr1d gehad. 
Daar zal ik ahUd in dankbaarheid aan te 
rugdenken 

Moge de Schepper die jou nu weer in 
zun handen heeft genomen. je belonen 
met Zijn grenzeloze liefde voor alles. wat 
JU voor anderen hebt berekend. 

Voor uw medeleven bü het overl!jden 
van mijn lieve man 
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