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Dankbare heri nner i1ng aan 

GEZINUS DE LANGE 

echtgenoot van Gon.n.i,e T,immerman, 
vader van Gezi-nus en Fiona. 

Geboren op 18 n,ovem,ber 1946 t,e Emmen; d.oor 
een noodllottig ongeval om heit l,even gekomen 
op vrijdag 14 no,vernber 1986. 
De plechti,g gezo,n·g,en ui-tvaa,rtdi·enst heeft 
plaatsgevonden i.n de parochiekerk van 0. L. 
Vrouw Onbevle·k-1 On.tvang,en t-e Erica, op 
woensd,a.g 19 november 1986. 
Daarna hebben wij zij-n lichaam te ruste ge
legd op het r.k. ke-r,khof a.l,daar. 

Gez,i,nus wij zullen je nooit vergeten. Zoals ge
woonliik g•ing jij ook op deze fatale vrijdag
mor,gen vroeg de deur u.i•t. Zoals altijd hebben 
we samen koffie gedronken. De k,i,nderen slie
pen nog . We ha-den zo'n gezelli·g gezinnetje. 
Jij was zo t.rot,s op d•ie twe,e . Je maakte je wel 
eens zorgen als ze oo•it de d·eur u,i,t zouden 
ga•an. Je kon en wilde z,e n1i.et loslaten. 
Zo ineens, totaal om,erwacht moe>ten wij d·rie
en jou loslaten. 
Nadat i·k je op deze vroege vrijdagmorgen uit
gezwaaid had-, keerde jij n.iet meer terug , 
nooit mee·r. 
We waren v,ersl,agen, verpletterd , verdoofd, 
woed,end, opst,andig, kapot van verdriet. 
We schraapten alle moed bijeen , wij drieën 
en we zeiden tegen elkaar: en toch . . 
wij moeten samen verder ; we zullen samen 

v.erder gaan, zeker welen . Wa,ar halen we d,i,e 
~racht vandaan. Missctiien toc'h uit ons ge
loo-f. 
Toen Fiona vodg jaar gevormd is , werd ons 
c:loor de bi,sschop de H. Geest geschonken 
als kracht , sterkte, als de grote Trooster. 
Er is ons ook g,ezegd dat God ons bij de dood 
ails een liefdevoll·e vad.er i-n zij.n armen op
vangt en ons een nieuw, eeuwig, gelukkig le
ven geeft i,n wa1 wij de hemel noemen. 
Gezinus we hopen dat jij heel gelukkig bent 
bij Q.L. Heer en dait wij d,r.i,eën sterk genoeg 
zullen zij-n om er samen iets van te maken. 
We zullen je wel heel erg mi,ss,en. Kun je ons 
helpen? 

"Overnach<ten w,i'I ik in Gods schaduw 
ged,ragen op de wieken van zijn adem. 
In zij.n handen wi,I ik mijn leven leggen 
mijn naam gebor•gen weten bij de Heer 
A Dieu , ook ju'il,ie, tot zolang: 
•houd mijn h•anden vast 
ga mee zo,lang je kun,!, 
en draag mij aan God over. 
Op Hem heb ik vertrouwd, dat laat ik 
ju•l<hie na als een licht waarbij je verder 
zoekt. " 

Voor Uw med,e leven en belangstelling bij het 
overlijd-en en de Uitvaart van mijn l.ieve man 
en onze Heve vader, betui,gen wij U onze op
rechte dank. 

Gonnie de La,nge - Timmerman, 
Gezinus en Fiona. 

Emmen, 19 november 1986. 


