
Gedenk in uw gebeden 

Gerardus Johannes Derkman 
echtgenoot van 

Geziena Aleida Maria Heerink. 

H!J werd geboren op 7 juli 1908 en is \.'OOr 
zien van de Sakramenten der Zieken over . 
leden op 30 september 1986. W[i hebben 
hem ter ruste gelegd op het kerkhof te 
Rossum. Daar wacht h[i op de verrijzenis. 

In stille ontroering staan WIJ b~ de hikbaar 
van deze voortreffelijke man. Het is smart 
vol dat hU zo plotseling aan onze liefde 
ontviel. Hoewel hij de jaren der sterken 
had bereikt. komt voor ons z[in heengaan 
toch te vroeg 

Als kind reeds had hij geleerd omdat zijn 
ouders hem vroeg ontvielen. zich te schik
ken in de wederwaardigheden die het leven 
meebrengt. HU groeide uit tot een nobel 
en achtenswaardig man. wijs van oordeel. 
zachtmoedig en goedig tegenover zijn me
demensen. Hard heeft h!J gewerkt, samen 
met zijn vrouw. op zijn bedr!jf. Persoonluk 
wr1s hU met wein1g tevreden. Materieel 
bezit interesseerde hem niet zo. Zijn rijk 
dom was zijn gezin vrOU\\ en kinderen 
waar hij alles voor over had. 
Hij liet zijn kinderen vru '" het bepalen 
van hun toekomst. Vol belangstelling sti-

muleerde h!J hen Wat kon hiJ op z!in oude 
dag genieten van zijn kleinkinderen HU was 
graag in zijn eigen omgeving en vond het 
heerlijk als 7ijn kinderen en kleinkinderen 
bij hem kwamen 
Onw ·ikbaar diep geworteld in z[in Twentse 
aard was ziin QeJoof in God de Schepper 
van alle d1nqen Onwankelbaar was z~n 
trouw aan Gods geboden en een grote 
lîefde had hij voor de kerk. Vele jaren was 
hij voorzitter van de parochll!le Caritas en 
uitmuntend heeft hij deze taak vervuld. 
Op z1jn 38ste trouwdag werd hij opgeroepen 
door de Heer. HU was er klaar voor. h[j 
wist dat het eenmaal komen zou. 
Lieve vrouw en kinderen. We hebben wei
nig kans gehad afscheid re nemen Weet 
dat ik met heel mijn wezen van jullie ge
houden heb IJ.. dank jullie voor jullie liefde 
en zorg. Bewaar de goede geest uit ons 
gezin. lees nog eens het boek van m!jn 
leven dat ik JUllie heb voorgeleefd. Vanuit 
de hemel zal ik jullie voorspreker zUn 
Fenmaal zullen we elkaar b!J God terugzien. 
Maria, Moeder van Altijddurende B!jstand, 
bid voor ons 

De familie Derkman dankt u allen voor het 
medeleven b!J het zo plotseling overlijden 
van onze dierbare man en vader. 


