


Een dierbant hamnenng aan 

Germdu9 Wil 1 
• Comllls .... 

(Gerwd) de Jong 

Gebofen op 3;.. 1927 in Tblrg. 
GefMS •• 40 jaar gehuwd met 

Hendrina Longna Maria (Ine) Smit 
Op 1 decembef 1994 CMM1eed hii in het 
Medilctl 5pectrwn T-* te Enschede. 
We hebben hem op 6 deoember, na een 
Euc:Nililti&Yienng in de Maria Geboorte-

keflt '9 L.oaer, naar het Rooms 
KallOieke k8ltchof aldaar begeleid. 

fUt nu tWr uit" hebt je Sfljd "9Sfllldln, 
Je'*" Ml - ..... 1110dpe,,,., gedut!. 

Nitlmstd...., "je l1fJlbt ~ 
~ .... •ie hebtc:tootman. 

Ger8ld groeide op in Tilburg in een groot 
gezin. Hli kon '8rugZien op een gee. lkkige 
jeugd. Doof zip\ huwelijk kwam hii in 
TW8f'lle '8f9ctlt. - hii als Twentse 
Bnll>Mder' Zijn draai had gevonden. 
Vanul $ W9f1c a18 i 1Sta1ateur en ziJn 
bedf1' leefde hii veel~ ksnlen. 

GeranS - een goed vakman en had twee 
rechter l'anden. leder8«I kon bij hem lerechl 
en nM mggeri kon hij nillt. 
Graag hld hij ITl8f980 om ZJàl '-1. Daar· 
bij - lalaltlln ZIJll gioots1e hobby. waar hîj 
veel p6eZl8f .., beleebl. Jareriang heeft hij 
zich met veel enlhouliasme ingeZet wor de 
lóodell::amaval 111 Loaer. 
Op momentelt Y9l'8lde Gerard graag ZIJl'I 
Yelhalen. waaJt)jj hij terug kon valen op zijn 
ijzerstllfke geheugen. 

Pappa hlld reeds lange tijd te kafl'4)80 met 
een zwakke gezondheid. W88llM8 hij het 
best moelijk had. De laatste ziekte werd voor 
Pappa 81'!1 zwur, -~hij een naden!nd 
afscheid ICCl!IPta.de. In het geloof, van 
-rul hij l&Mda, YOnd hl lllachl en st!UI. 
We 2lllen hem bllivefl hel•• ieren als 
ZDf9Z81118 rran, goede vader en leYe opa. 

Moge God hem nu opnemen 111 zip\ Vrede en 
Vreugde. 

Wij zijn u dankbaar wor uw medeleven, 
betoond 1'dens de ziekte en na het overiijden 
van mijn man, onze vadel' en opa 

Ine de Jong • Smit 
lond9nlr1 en kleinkinCleren 


