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Ik kus nog eens je koude wangen, 
ik streel nog eens je koude hand -
Dag pa - God zal je ontvangen! 



î 
In liefdevolle herinnering aan 

Hermanus Antonius Gehring 

weduwnaar van 

SUSANNA JOHANNA FRANKE 

Geboren op 26 maart 1919 te Geesteren, op 21 
april 1996 gestorven in zijn eigen vertrouwde om
geving. Na een plechtige Uitvaartviering hebben 
we hem ter ruste gelegd op 25 april 1996 bij on
ze moeder, op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

In zijn goede jaren mocht onze vader, onze pa, 
graag tuinieren. Hij wist veel van groente kwe
ken en kon in zijn enthousiasme nauwelijks met 
rooien wachten totdat de aardappelen tot volle 
wasdom waren gekomen. Hij genoot van het 
wroeten in de aarde. 
Hij genoot ook van de aanblik van zijn spelen
de kleinkinderen. Stilletjes, met een glimlach op 
zijn lippen, kon hij hen urenlang gadeslaan. He
laas heeft hij niet lang kunnen genieten van zijn 
twee 1ongste kleinzonen waarvan de allerjongste 

pas kort geleden werd geboren. 
Geboorte· en sterfdata, namen, adressen; als 
wandelende " burgerlijke stand" ratelde pa d~ 
gegevens, indien nodig, zo op. Daarna keek h11 
1e glunderend aan, trots op zoveel parate kennis. 
Ondanks de kennis was pa een man van wei 
nig woorden; hij vond het moeilijk om zijn ge.: 
voelens te uiten. Zijn genegenheid toonde h11 
door in dienst te staan, van zijn gezin, zijn ge
loof en zijn werk als politieman. 
Vooral na de dood van onze veel te vroeg gestor
ven moeder, uitte h11 z11n genegenheid voor zijn 
gezin nog sterker op deze wijze. Haar dood heeft 
hij nooit volledig verwerkt. De laatste 1aren werd 
haar gemis steeds sterker gevoeld. 
Pa's dienstbaarheid werd overgenomen door 
Gerda zijn oudste dochter. Door haar zorgza
me to~wijding kon hij in zijn eigen huisje blijven 
wonen, ook toen dit bijna onmogelijk was. 
Zijn wens thuis te sterven om vanuit huis te ver
trekken naar zijn geliefde vrouw, hebben we kun
nen vervullen. Vol vertrouwen in God is hij op 
weg gegaan. 
Het is onze wens dat hij aankomt bij onze moe
der, onze ma. 

Rust zacht, lieve pa. 

Wij danken u voor uw medeleven. 

Kinderen en kleinkinderen. 


