
Ter dankbare herinnering aan 

Theodorus Hendrikus Gerrits 
geboren te Beuningen 6 november 1914 en 
voorzien van het H. Oliesel overleden in 
Huize Wae lwick te Ewijk 16 november 1978. 
Wij hebben hem bijgezet in het graf van zijn 
ouders op het r.k. kerkhof te Beuningen. 

t 
"Als wij met Christus lijden, zullen we met 
Hem ook de glorie binnengaan". Deze woor
den - van lijden en vreugde - van beproeving 
en overwinning - lij ken wel geschreven te 
zijn voor Thé Gerrits. 
In de fleur van zijn leven werd hij aangetast 
door een ziekte, die voor geen genezing wil
de wijk~n. Kwellingen en pijn zijn hem niet 
gespaard - maar het woord "klagen" be
stond voor hem niet. 
Hij was goedaardig, liefdevol, zachtzinnig en 
aangenaam in de omgang met iedereen. 
Altijd vrolijk, opgewekt en blij ging zijn be
langstelling uit naar alles en iedereen in de 
kring van familie en vrienden, naar de ge
beurtenissen in zijn geboorte-dorp, en naar 
de grote vragen en problemen in de wereld. 
Na acht jaar verpleging in de St. Maartens
kliniek zag men Thé node vertrekken : hij 
was van onschatbare betekenis voor ver
plegenden en mede-patienten. Ook in huize 
Waelwick werd zijn geduld en vriendelijke 
opgewektheid voor velen een bron van 
troost en sterkte. Contact met Thé beteken
de meestal het begin van een blijvende rela
tie van wederzijdse vriendschap en respect. 
Vandaar die diepe droefheid en die lege 
plaats in het hart van zijn familieleden en 

van zijn vele, vele vrienden. Wij kunnen Thé 
nu nog alleen danken in een hartelijk gebed 
en vragen dat zijn moedige levenshouding 
een bron van kracht en troost mag blijven 
in ons leven. 

t 
Voor de vele blijken van medeleven bij het 
onverwacht overlijden en de begrafenis van 
onze dierbare broer, zwager en oom, betui
gen wij U onze oprechte dank. 

FAMILIE GERRITS 

Beuningen, 20 november 1978 


