
IN VREDE RUSTE 
BERTUS GERRITSE 

echtgenoot van Jo Prein. 

Hij werd geboren op 19 februari 1921 
in Enschede. - Op zondagmorgen 

12 juni 1983 is hij geheel onverwachts 
overleden. - Woensdag 15 juni d.a.v. 
heeft na de uitvaartmis in de Ariëns 

gedachteniskerk te Enschede de 
crematie te Usselo plaatsgevonden. 

BERTUS stierf onverwacht. maar niet 
onvoorbereid. Hel laatste jaar sprak 
hij erover; trouwens bijna heel zijn le
ven heeft hij aan den lijve ervaren hoe 
zwak en pijnlijk het lichaam kan zijn. 
Vanaf zijn twaalfde jaar was hij zieke
lijk. Wo.nder boven wonder klaagde hij 
er nooit over, zo dat weinig mensen 
in de galen hadden dat hij pijn had. 
Ondanks alle tegenslagen - en die 
heeft hij in z'n leven vele malen gehad 
heeft hij zijn goede humeur nooit ver
loren. Er leefde iets onverwoestbaar 
hoopvols in hem. 
Opgewekt en blij deelde hij de laatste 
tien jaar zijn leven met Jo Prein. 
Voor haar had hij alles over. 

Door zijn ziekte was hij een man van 
de klok geworden. - Alles gebeurde 
precies op lijd en hij hield zich nauw
gezet aan de voorschriften van zi1n 
doktoren. 
Zo precies hij op zich zelf was. zo was 
hij ook naar anderen toe. 
Eerlijk en oprecht. 
Hij hield niet van ruzie en van zichzelf 
Ie beklagen. waar hij best wel eens 
recht toe had. Maar nee. " Maak van 
het leven. wat er van te maken is." 
" Verlies de hoop niet in je leven." 
Zondagmorgen! Een sprekend gebaar 
naar jou, Jo, met de vraag: "zullen we 
uitgaan? - Helaas. BERTUS kon niet 
meer. Het beste wat in hem leefde. 
heeft hij nog gegeven. 
Zó is hij heengegaan. 
Moge Onze Lieve Vrouw van Lourdes 
een goede voorspreekster voor hem 
zijn en zorgen dat BERTUS bij God. 
onze Vader. thuisgekomen is. op Wie 
hij vertrouwde en Die hij nooit vergat. 

Allen die met ons hebben meegeleefd 
na zijn overlijden en uitvaart, danken 
wij hartelijk. 

Jo Gerritse-Prein 
Familie Gerritse 

Familie Prein 


