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Dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Eertman 

sinds 28 april 1955 trouwe echtgenoot van 

Maria Johanna Brunninkhuis 

Hij werd geboren op 12 december 1919 te Nut
ter (Gem. Denekamp) en overleed plotseling 
thuis aan de Pr. Hendrikstraat in Denekamp op 
8 mei 1995. We hadden hem 11 mei voor het 
laatst in ons midden tijdens de viering van de 
H. Eucharistie en hebben hem daarna begra
ven op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie 
te Denekamp. 

Midden in de nacht moest Gerard plotseling dit 
vergankelijke leven verwisselen met onvergan
kel ijk leven. We herinneren ons weer de woor
den uit het Evangelie: " Weest ook gij bereid. 
omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop 
gij het niet verwacht" (Luc. 12,40). 
Van deze lieve en zachtaardige man mogen we 
zeggen dat hij klaar was voor de grote reis naar 
God. 28 April j.l. werd in huiselijke kring het 
40-jarig huwelijk herdacht en werd God dank ge-

bracht voor de goede jaren die Gerard en Ma
rietje met elkaar hadden doorgebracht. 
Daarom is er zo'n verdriet nu deze hechte hu
welijksband is doorgesneden en er zo abrupt 
een einde is gekomen aan deze gelukkige tijd. 
samen doorgebracht. 
Het kruis is hem ook niet bespaard gebleven. 
Op 60-jarige leeftijd trof hem een beroerte, waar
door het lopen steeds moeilijker werd. Twee jaar 
geleden onderging hij een zware hart- en long
operatie. Gelukkig kon hiJ de vrijgekomen tijd 
nuttig invullen. Het liefst vertoefde hij in zijn 
schuur, waar hij van alles maakte en vooral 
graag hout bewerkte. Gerard kon met iedereen 
goed overweg en had een goede band met fa
milie en buren Nu er een eind is gekomen aan 
het leven van deze rustige man, die altijd be
hoedzaam was in zijn woorden, mogen wij ons 
getroost weten, dat hij goede woorden van God 
mag horen: " Uitstekend, goede trouwe dienaar. 
over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aan
stellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer." 
(Mt. 25,21) 
Gerard, rust in vrede en blijf daarboven met ons 
verbonden . Wij doen het hier. 

Voor uw deelneming ondervonden na het plot
seling overlijden van mijn lieve man betuig ik U 
mijn oprechte dank. 

M.J. Eertman-Brunninkhuis. 


