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In dankbaarheid gedenken wij 

JOHANNES GERHARDUS ALPHONSUS 
KO ERTS HUIS 

Geboren te Glanerbrug op 24 mei 1908. 
Sinds 15 oktober 1991 weduwnaar van 

Johanna Gezina Klein Breteler. 

Na een welbesteed leven en een goede 
verzorging in het Dr. Ariënstehuis, 

plotseling overleden, nog voorzien van 
het H. Oliesel, op 1 mei 1994. 

Na de uitvaartmis in de parochiekerk te 
Glanerbrug, hebben wij op 7 mei zijn 

lichaam te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof aldaar. 

Ondanks vaders hoge leeftijd, staan we 
toch no$ plotseling voor zijn afscheid. 
Verdrietig zijn we, maar God dankbaar. 
Hij was een goede vader en opa, iedereen 
kwam dan ook gr:laQ bij hem. Sedert moe
ders dood voelde hij zich vaak eenzaam. 
Vader heeft altijd geprobeerd als een goed 
mens te leven, voor ons als een voorbeeld. 
Hij was een eerlijk mens, een goede man 

voor zijn vrouw, onze moeder, de kinderen 
en kleinkinderen. Ook was hij een fijne 
schoonvader. Samen met moeder genoot 
hij van feestjes en vakanties. 
Het maatschappelijke leven stond bij hem 
hoog in aanzien. 40Jaar had hij met moeder 
een drogisterij en een schildersbedrijf aan 
de Kerkstraat. Hij was als werkgever zeer 
rechtvaardig en hield niet van achterdocht. 
Vanuit zijn diep geworteld geloof leefde 
hij. Als een optimist ging vader door het 
leven. Zijn humor was erg groot, daardoor 
wist hij de zusters in het Dr. Ariënstehuis 
tot zijn heengaan nog te vermaken . Hij 
werd door hen goed verzorgd, waar hij ook 
heel dankbaar voor was. Toch besefte hij 
wel dat het einde nabij kwam en sprak vol 
vertrouwen over het gaan naar de hemel. 
Hij had er vrede mee, maar dacht aan ons 
en zei: "Dan kunnen jullie niet meer bij mij 
op visite komen." 

Heer God, wij vertrouwen, dat vader nu 
veilig is aangekomen bij moeder. 
Wij danken U voor alles wat hij, door zijn 
liefde, heeft vóórgeleefd. 
Moge hii nu voor ons ten beste spreken, 
totdat wiJ eens weer met hem in U verenigd 
zijn. 


