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Wil in uw gebed gedenken 

GERARDUS HUISKES 

echtgenoot van 

Johanna Kuipers 

Hij werd geboren te Deurningen op 2 febru
ari 1916 en overleed aldaar. gesterkt door 
het Sacrament van de Ziekenzalving, op 16 
maart 1982. Hij werd begraven op het pa. 
rochiële kerkhof te Deurningen op 19 maart 
1982. 

Te plotseling is zijn leven, bruisend van acti
viteit, geëindigd. Hij deed nooit zo maar 
iets: hij zette zich met al zijn werklust en 
kracht overal voor in. Zijn eerste zorg gold 
zijn gezin. Van de vroege ochtend tot de late 
avond heeft hij gearbeid: voor zijn echtge
note en kinderen - en later voor zijn klein
kinderen - had hij alles over. Maar ook in de 
dorpsgemeenschap speelde hij een belangrij 
ke rol : daar was D.S.V.D .• daar was in latere 
jaren de Carnaval. Misschien heeft hij wel 
eens teveel van zichzelf gevergd, maar als de 
zenuwen hem parten speelden, bleef hij toch 
opgewekt en wilde ook dan niemand tot last 
zijn. 

Hoezeer wij hem ook missen, wij zijn dank
baar dat hem een langdurig ziekbed is be· 
spaard gebleven; maar wij zijn bovenal 
dankbaar dat wij hem in herinnering mogen 
houden als een lieve man en een geweldige 
vader en opa. 
Wij bidden: Barmhartige Heer, wij vragen U 
ootmoedig, wil uw dienaar Gerardus genadig 
aannemen en hem in overvloed uw barmhar
tigheid schenken: zuiver hem in uw goed
heid van elke smet, die hij in zijn aardse be
staan heeft opgelopen en moge hij. verlost 
uit de greep van de dood, de overgang naar 
het leven waardig worden. Door Christus 
onze Heer. Amen. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons allen. 

Voor uw bewijzen van deelneming ontvan
gen na het ploseling overlijden van mijn 
man, onze vader en opa, danken wij u harte
lijk . 

J. Huiskes - Kuipers 
Kinderen en 
kleinkinderen. 


