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gebeden 

GERHARDUS WILHELMUS GERVINK 
echtgenoot van 

JOHANNA MARIA BRUININK. 

Hij werd op 9 januari 1931 in Losser 
geboren. Daar is hij ook gestorven op 
26 oktober 1987. 
Na een Eucharistieviering in de pa
rochiekerk van St. Martinus, hebben 
zijn familieleden zijn lichaam ter ruste 
gelegd op het Katholiek kerkhof van 
Losser, vertrouwend op de belofte van 
Jezus van opstanding en eeuwig leven. 
Het was toen 29 oktober 1987. 

Een goede mens is door de Heer van 
het leven opgeroepen. Veel te jong -
naar onze mening - is hij van ons weg· 
gegaan. Hij had nog zoveel plannen, 
die niet verwerkelijkt konden worden. 
Behulpzaam was hij voor iedereen, niets 
was hem teveel. 
Hij hield van het leven; trachtte er al· 
tijd het beste van te maken. 
Zijn vrouw en zijn kinderen waren hem 
alles; daar zette hij zich met al zijn 
energie voor in. 
Hij was een echte natuurmens : de 

groentetuin was zijn lust en zijn leven, 
bloemen en planten hadden zijn uiter
ste zorg. 
Dankbaar was hij zijn vrouw en kin· 
deren voor de voortdurende zorg voor 
hem, toen een een kwalijke ziekte zich 
openbaarde. In al die maanden hadden 
zij alles voor hem over. 
Gunnen we hem nu de rust, die hij is 
ingegaan volgens zijn vertrouwen in 
Jezus, de Heer van het leven. In het 
huis van de Vader hopen wij elkaar 
terug te zien. Daar is geen ziekte, 
geen verdriet, daar zijn geen tranen. 
Op aarde kunnen we ons niet indenken 
welke vreugde de Vader heeft bereid 
voor zijn getrouwen. 
Heer Jezus, vergeef uw dienaar Ger
hardus zijn menselijke fouten en neem 
hem op in uw glorie. 

Voor de blijken van belangstelling en 
medeleven, door u betoond na het over· 
lijden van mijn lieve man, onze zorg· 
zame vader en schoonvader, betuigen 
wij u onze oprechte dank. 
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