
).fet diepe c~roefheic~ar ook met innige 
dankbaarheid. denken we terug aan 

CE1'ARD OLDE l) .~.\LHUIS 

Hij werd i:ehoren te Dorne, 23 januari 
1950: owr!ee1l tenl!evolgc van een auto
on·:eluk te Ommen, op 18 november 1972. 
Op .23 nm·cml>er d.o.v. hebhcn \H' Lijn 
iichaam k n1>k gelegd op het r.k. kerk
hof te Oldcmaal. waar hem de O(»tanding 
wacht. 
\'erslal!en ~taan we ,til hij dit plotseling 
afscheid. \\'at is het le\·en? Starend in de 
tocko1mt lijkt het zo lang. In werkelijk
heid is het ,·aak een m:vd die haastig 
optrekt. 
Gerard heeft in zijn korte leven voor ons 
een niet uit te wi:;o;en beeld achtergelaten. 
Hij was de grote steunpilaar in het geLin 
waar vader negen jaar geleden reeds 
wegviel. Hij was een fijne zoon, een fijne 
broer en zwager. Hermien Lijn verloofde, 
weet zich pijnlijk getroffen, nu een roos
kleurige toekomst met hem plotseling is 
afgebroken. 
Gerard had een rustig karakter en was 
zeer correct in alles wat hij deed. Hij 
was een bijzonder geziene collega - je kon 
honderd procent op hem aan - nooit was 
hem iets te \'cel. V riendclijk en opgewekt, 

deed hij in alle s; zijt cht ook ten 
aanzien van de kerK. '-" ' 
Nu beseffen we meer dan ooit wat Gerard 
voor ons heeft betekend. Hoe zwaar valt 
he.~. ons deze schat uit handen te geven. 
\\ tJ kunnen het niet begrijpen en weten 
niet "het waarom". \\'e hebben moeite 
onze opstandigheid te onderdrukken. 
Toch buigen wij ons hoofd en willen in 
gedachten houden wat Gerard voor ons 
heeft betekend. Door onze tranen heen 
bidden we: .,God, Vader, Heer van le,·en 
en dood, droefheid beklemt ons, nu we 
Gerard moeten afstaan. Help ons samen 
deze pijn te dragen. :Moge hij samen met 
vader onze voorspraak zijn bij U". 

Voor uw blijken van meeleven en deel
neming bij het afscheid van onze lieve 
Gerard, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam : 
FAM. OLDE DAALHUIS 

Oldenzaal, november 1972 
Vondellaan 51. 




