
Ter gedachtenis aan 

Johannes Gerhardus Hendrikus 
Gerritzen 

echtgenoot van Maria Bartels. 
Hij is 13 oktober 1909 te Losser geboren. 
Gesterkt door de zalving der zieken over
leed hij 29 november 1984 onverwacht te 
Enschede. 
Wij legden hem 3 december 1984 te ruste 
op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

Overrompelend was het bericht dat onze 
lieve man, vader, opa en medemens plot · 
seling van ons was weggerukt. 
Alles was gereed om bli j ziJn thuiskomst 
uit het ziekenhuis te vieren. Onze vreugde 
veranderde in een diepe droefheid. 
Zijn Schepper en Heer nodigde hem naar 
zijn woning: "Goede en getrouwe knecht, 
kom binnen in mijn vreugde". 
Met hartelijke zorg was htj echtgenoot en 
vader. HtJ leefde mee met zijn medemen
sen, hielp waar hij kon en nam zelfs ta· 
ken op zich voor het algemeen belang. 
Hij was vasthoudend aan zijn besluit als 
het welzijn van vrouw en kinderen In het 
geding kwam. Voor een weloverwogen be· 
sluit stond hij. 

Die standvastigheid had hij reeds op jonge 
leeftijd getoond toen hij een voettocht naar 
Rome maakte. Bij zo'n onderneming is 
vastberadenheid geboden. 
Zijn levenshouding werd onderbouwd door 
een gezond godsdienstig leven. Hij was 
een gewetensvol christen in denken en 
doen. Daardoor was hij een wijs man, rijp 
in zijn oordeel en een weldaad om naar 
hem te luisteren. 
Het is te begrijpen dat het plotseling heen· 
gaan van zo'n man en vader diepe pijn 
nalaat ! Danken wij God om zijn leven te 
midden van ons! Moge de fijne herinne
ring aan zijn persoon ons sterken nu wij 
zonder hem verder moeten gaan. 
Dat hij ruste in vrede. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, door u betoond na het 
overlijden van mijn innig geliefde man, 
onze lieve en zorgzame vader en opa, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 
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