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Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS WILHELMUS HOMMELS 

echtgenoot van 

WILHELMINA JOHANNA VASTERT 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 18 mei 
1905 en overleed aldaar, voorzien van het 
sacrament van de zieken, op 27 augustus 
1980. Op 30 augustus hebben we afscheid 
van hem genomen tijdens een Eucharistie
viering in de Plechelmusbasiliek, waarna we 
hem op het kerkhof te Oldenzaal te ruste 
hebben gelegd. in de hoop op de verrijzenis. 

Onverwachts ervaren we hoe broos en 
kwetsbaar het leven is. Een lieve man, vader 
en grootvader valt plotseling weg uit ons 
midden. We wisten wel dat z ijn gezondheid 
de laatste tijd afnam, maar toch heeft deze 
dood ons nog verrast. Meer dan 46 jaar heeft 
vader in tevredenheid en vol zorg lief en leed 
gedeeld met zijn vrouw en zijn gezin van vier 
kinderen. Er was een hechte band tussen 
hem en zijn kinderen. Hij was geen man van 
veel woorden, eerder van de stille daad. 

Begiftigd met een rustig karakter heeft hij 
als een principieel en diepgelovig man, de 
jaren die God hem gegeven heeft, in arbeid
zaamheid en dankbaarheid gebruikt. 
Hij leefde intens mee met het wel en wee 
van de gezinnen van zijn kinderen en hield 
bijzonder van zijn acht k leinkinderen. 
Na zijn werkzame jaren heeft hij thuis nog 
een fijne tijd gehad met warme aandacht van 
zijn vrouw en kinderen. 
Vol vertrouwen geven we hem nu over in 
Gods handen. De God van al le leven heeft 
hem nu opgenomen in zijn huis, waar hij 
in volle vreugde altijd mag voortleven. Wel 
laat hij een lege plaats achter bij zijn vrouw 
en kinderen, maar wij weten dat wij in 
Christus met hem verbonden blijven door de 
liefde. 
Moge God hem belonen voor alles wat hij 
voor ons betekend heeft. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de 
ziekte, b ij het overlijden en de uitvaart van 
mijn goede man, onze zorgzame vader en 
grootvader zeggen wij u onze oprechte dank. 

W. J. Hommels - Vastert 
Kinderen en kleinkinderen. 

Oldenzaal, 27 augustus 1980 
Tijgaardenstraat 74. 


