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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Gezinus ter Eist 

weduwnaar van H.M. Oude Voshaar 
Overleden op 26 maart 1995 in de 

leeftijd van 81 jaar. 

Vader was een lieve en goede man in 
heel zijn doen en laten. Alhoewel hij er 
goed doordachte principes op na hield, 
was hij niet moeilijk voor anderen. Hij liet 
iedereen in zijn waarde en nam de men
sen zoals ze zijn. 
Zijn geest had veel dingen overwogen en 
dikwijls kwam er zomaar een wijs bijbels 
gezegde u1t zijn mond: ·Je moet met 
Gods wil tevreden Zijn", of: • Als ge niet 
wordt als kinderen, zult ge het Rijk der 
Hemelen niet binnengaan•. 
Jarenlang heeft vader als bekwaam vak
man gewerkt voor zijn gezin. Hij hield van 
zijn vrouw en kinderen en probeerde in 
vrede met hen samen te leven. Voor 
Bennle, zijn gehandicapte zoon, had hij 
bijzondere aandacht. 

De mooie dingen van het leven wist hij op 
hun waarde te schatten. Hij genoot van 
Gods natuur en de vacantles waren voor 
hem onvergetelijk. Ook moesten er altijd 
mooie bloemen staan op het graf van 
moeder. 
Hij was vooral dol op goede muz1ek en 
kon er stil van genieten. Muziek verhief 
zijn gemoed. 
Vader was een gelovig en wijs mens. De 
Eredienst van de Kerk betekende veel 
voor hem. De laatste jaren toen hij minder 
goed ter been was, volgde hij de 
Eucharistieviering op de t.v. met veel aan
dacht. 
Gelukkig heeft hij in zijn leven weimg 
ziekte gekend en tenslotte werd hem een 
vrij kortstondig ziekbed gegeven In alle 
rust is hij van ons heengegaan. 
Wij zijn blij dat we vader, vooral tijdens de 
laatste 12 jaar, liefdevol hebben mogen 
verzorgen. En hij was gelukkig met ons! 
Moge hij thans worden opgenomen in de 
eeuwige Uefde van God en opmeuw ver
enigd worden met moeder en Bennie. 
Mogen zij gedrieên liefdevolle voorspre
kers blijven voor ons die achterblijven. 

Hij ruste in vrede. 
De kinderen 


