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FREDERIK GOMIS 
echtgenoot van 

PAULA ELVIRA GÜNTHER. 

Hij werd geboren 17 augustus 1909 in 
Padang op Sumatra. Op 14 december 

1983 is hij in Enscheoe overleder 
na voorzien te zijn van het Sacrament 
der zieken. Op maandag 19 december 
hebben we hem na de uitvaartliturgie 
uitgeleide gedaan naar 't crematorium. 

Een leven van hard werken en trekken 
en van inzet is afgesloten. De manier 
waarop is tekenend voor vader en opa 
Tot 1946 heeft vader als militair hel 
vaderland gediend. Als gevolg daar
van werd hiJ enige tijd op Ambon te 
werk gesteld en verloor hij enigemate 
zijn vrijheid. 
In 1949 is hij op Java getrouwd. 
In 1952 is hij met zijn gezin naar Hol
land gekomen en in 1954 kwam hij hier 
in Enschede te wonen. 
Voor zichzelf was hij hard. Ookal was 
hij ziek. zei hij toch:" Ik moet gaan 
werken" ... en ging hij. - Hij kende zijn 
plichten ; daar hield hij zich stipt aan. 

Plichten t.o.v. van de samenleving en 
de Kerk. Hij was een trouwe bezoeker 
van de Jozefkerk en zeer godsdienstig. 

Toen vader met het werken was opge
houden kwam de grote vraag : hoe ga 
ik mijn leven nu vullen. - Vaak maakte 
hij lange wandel ingen en genoot van 
wat hij zag; ook kon hij urenlang lui
s1eren naar muziek. 
Helaas. de laatste tijd kon hij niet 
meer. Zijn hart begaf het. 

Woensdag 14 december tegen het val
len van de avond sloot hij zijn ogen 
en nam daarmee afscheid van ons om 
deel te hebben aan het eeuwig Licht. 

GOD. 
Gij die ons denken en voelen peilt en 
al les naar waarde schat en wat onzeg
baar is onmiddelijk verstaat. 
Gij toetst ons hart en Gij zijt groter 
dan ons hart. - Er is niemand of hij 
heeft een naam bij U en niemand valt 
of hij valt in Uw handen en niemand 
leeft of hij leeft naar U toe. 

Voor uw medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. 

Familie Gomis 


