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Oedenlt in uw gebeden 

Gerard Hollander 
zoon van 

Dirk Hollander en Hendrika Riesew11k 
Hi1 werd te Losser geboren op 19 1un1 1960· 
Door een verkeeraongeval stierf h11 heel on 
verwacht op 2 maart 1974. N~ een Euchsriati11-
v1enng in de St. Martinuskerk hebben !lJn !1-
m1he!eden en vrier.den z11 n hchaam ter ruste 
qelegd op het Katholiek kerkhof te Losser, in 
'1ertrouwen op Christus woord van Opstanding 

en eeuwig ieven. 

Wie had met Cerard eeu heel andere toelcomet 
toegedacht> Zo'n vrohjke gezonde 1onge11 Wet 
ts bel moethJk voor mensen, hun e19en ver
wachungen toa te laten en vrede IP h~bb1n 
met wat werkehJk gebeurt. En daa : b11 te be
denken, dat God - die qeen narigheid voor de 
:nenaen wil, toch ook dl! verdrio=t kan cmbul· 
gl'n tot vreugde. H•e!I dat ook met ocze !leer 
zelf ondervonden? Toen Hij a:s eind& v3n vtteJ 
<>!lende noo Z<Jn leven gaf aan het kruis, toen 
hea!t de Vader hem verheven E>n H..>m "'"' 
naam geotitven, die is boven alle nam•n. Zei 
d" Heer Jezus z~Jt niet: Ik ga U voor naar het 
Vaderhuis. Daar ga Ik U een plaats bereiden. 
Vader, moeder, zus en broers, 1k da11k U voor 
uw helde en zorg, welke U me gaf. Nu valt een 
afscheid hard, w•nt wij hoorden zo btJ elkaar. 
Maar U h•bt mlJ z e lf gelaerd: Er komt een hjd 
van weerzien. Dan zal er vreugde ZtJn. welke 
voor ons allen onvooratelb1ar groot is, een 
vr4iugde 1onder de angst die te verllezan, een 
vreugde zonder einde. 
Heer Jezus, neem Gerard. die zo vaak a:s mis
dienur bl) uw altaar de Eucharistie viHd.t, op 
rn het orore dankfeest van uw Rijk. 

D1uk. da Lange, Losser 

Voor uw bli1lten van medeleven bij het heen
gaan van onze lieve zoon en broer, en de 
laatste eer aan hem bewezen, danke n wij U 
hartehjlt, 

D. Holla.nder 
H. Hollander-Rtesewqlt 
en kinderen 


