
In de vrede van Christus rust 

Arno/dus Johannes Gerritsen 
echtgenoot van 
Agnes Cornelia van Geffen 

Geboren te Wamel op 1 2 .1anuari 1905 en 
aldaaroverteden op 15 mei 1987, na meerdere 
maten getroost en gesterkt te ziin door 
0.L Heer zelf 1n de H. Communie. 

Nog maar twee maanden geleden kreeg h11 
van de dokter te horen, dat z11n ziekte onge
neeslijk was Die klap kwam hard aan. Hij had 
een paar weken nodig om dit te kunnen ver
werken. Maar toen was de strijd gestreden en 
gaf h11 zich geheel over aan Gods H. Wil. En hij 
heeft nog een paar mooie weken mogen 
doormaken. 

Hij was alleen maar God dankbaar, dat h11 zo·n 
lang en gelukkig leven had gehad. HiJ genoot 
nog van een drank1e en kon nog heerll1k ver
tellen over vroeger. H11 was tevreden en tot het 
laatst toe was hij attent voor zi1n bezoekers, dat 
ze maar niets te kort zouden komen. 

Zijn dood was een waardige alslu1trng van een 
welbesteed leven. Dat leven werd vooral ge
kenmerkt door een grote Godsdienstigheid. 
Trouw ging hij iedere zondag naar de kerk En 
ook tijdens z11n ziekte was hij blij dat hij in de H. 
Communie Jezus mocht ontvangen, die hem 
tot grote troost en kracht w:is. 

Hij was een eenvoudig mens, die graag te 
vinden was waar plezier was en als prins 
Carnaval graag meewerkte om ook anderen 
blij te maken. 

Hij had een groot respectvoorde evenmens en 
kon niet dulden dat er iets kwaads van een 
ander werd gezegd. 

HoJ heeft ook na zijn pensionering nog jaren
lang alle mogelijke klusjes gedaan, met name 
aan de verbouwing van een woning voor zijn 
zoon. En hij ging er trots op dat hij nog zo sterk 
was en niemand zijn hoge leeftijd kon schatten. 

Nu is vader voorgoed van ons heengegaan. 
Wij, die achterblijven. zijn dankbaar dat we 
vader tot het laatst toe in ons midden mochten 
hebben en in de liefdevolle verzorging waren 
we heel innig met hem en met elkaar ver
bonden. En die verbondenheid zal nu blijvend 
zijn door ons gebed en dankbare herinnering 
en wij geloven dat vader rn God een eeuwige 
vrede en vreugde gevonden heeft 

Voor Uw belangstelling en medeleven, na het 
overlijden, bij de uitvaart en crematie van mijn 
geliefde, zorgzame man en onze lieve vader, 
schoonvader en opa zeggen wij u hartelijk 
dank. A. G. Gerritsen-van Geffen 
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