
Dankbaar gedenken wij het leven van 

Jan Gerrltsen 
echtgenoot van 
NEL BOONEN 

geboren te Didam (Gld.) op 2 juli 1915 
gesterkt door het sacrament der zieken 
overleden te Geldrop 17 december 1982 
uitvaart te Heeze 21 december 1982. 

Vrij onverwacht werd bij hem een ernstige 
ziekte ontdekt die leidde tot een operatie. 
Bij zijn eerste oogopslag na de zware 
operatie gaf hij te kennen, dat hij hoopte 
gauw te genezen, en dan ook weer terug te 
keren in zijn eigen omgeving. 
Zelfs na de operatie maakte zijn slopende 
ziekte hem onherstelbaar. Nooit meer zou 
hij kunnen genieten van de natuur waarin 
hij zo graag rondzwierf, of van zijn tuin 
die zijn grote hobby was. Zoals ieder mens 
had hij zijn eigen aard, zijn eigen persoon
lijkheid. Door zijn spontaniteit en zijn eer
lijkheid was hij een gewaardeerd man voor 
vrienden en kennissen. 
Maar veruit de meeste waardering kreeg 
hij in zijn gezin. Hij was er gelukkig met 
zijn vrouw. Met haar deelde hij lief en leed 
en kon hij, sinds hij niet meer hoefde te 
werken, volop genieten van de kleine 
vreugden van het leven. 

Hij bleef al zijn zorg geven aan zijn kinde
ren. 
Het leven van zijn kleinkinderen trachtte 
hij te verrijken door met hen mee te leven, 
en zijn vaardigheden aan te leren en hun 
zijn kijk op leven en geloof over te dragen. 
Lieve man, 
dank voor de 44 jaren gelukkig gezins- en 
huwelijksleven. 
Beste vader, 
Wij hadden aan u een fijne vader; en uw 
kleinkinderen zullen ons horen zeggen: 
jullie waren opa's trots en vreugde! 
Rust nu bij Onze Lieve Heer. 

t 
Voor de blijken van medeleven betoond 
bij de ziekte, het overlijden en de begrafe
nis van mijn 1 ieve man, zorgzame vader en 
opa betuigen wij u onze oprechte dank. 
P. Gerritsen- Boonen 
Kinderen en kleinkinderen 

21 december 1982 
Heeze, Heipoldersstraat 2a 


