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Ter dankbare herinnering aan 

Gerardus Antonius Laarhuis 

weduwnaar van 

Geziena Hermina Oude Nijhuis 

Hij werd gebOren op 14 juli 1910 te Volthe. Nog 
vrij plotseling is hij gestorven op 28 september 
1997 temidden van zijn kinderen en kleinklnde· 
ren. We hebben op 2 oktober afsch~id yan hem 
genomen tijdens een Eucharlstlevlenng 1n de St. 
Plechelmuskel1< te Rossum, waarna we hem daar 
ter ruste hebben gelegd op het R.K. kel1<hof. 

Vader was kind in een groot gezin: na de lagere 
school moest hij ai snel aan het werk op een 
boerderij. Vervolgens werkte hij een paar jaar als 
tuinman en boerenknecht op het Singraven .. over 
deze tijd kon hij altijd prachtig vertelle!l· Hl~.rn~ 
kwam hij in dienst van de kel1<, ~~rs~ h1elp hiJ ~IJ 
de bouw hiervan, daarna werd hiJ tu1nman en 1n 
1949 werd hij koster. 
In 1946 trouwde hij met Sientje Oude Nijhuls; ze 
kregen samen zes kinderen. 
Het we11< als koster kwam bij hem op de eerste 
plaats altijd voelde hij zich verantwoordelijk voor 
de gang van zaken in de kel1< en op het kerkhof. 

Toen hij in 1974 25 jaar koster was •. kreeg hij de 
onderscheiding "pro ecclesia". Ook 1n 1989 ~s 
er feest: vanwege zijn 40·)arlg kosterschap en ZIJn 
SO·jarig dienstverband biJ de kali<. Het verzorgen 
van de oorlogsgraven op het kel1<hof beh<>?rde tot 
zijn taak, ook hiervoor werd hij ondersch~!den. 
Het was voor hem een zware slag dat Zijn zoon 
Galt in 1988 overleed, en toen zijn vrouw 1n 1991 
stierf betwijfelden wij of hij er overheen zou 
komen. 
Zes jaar heelt hij nog alleen gewoond aan ~e 
Kel1<ewei. Hij was blij met de aandacht van ZIJn 
kinderen, en vooral zijn elf kleinkinderen waren 
een bron van vreugde voor hem. Met veel plez1er 
kon hij over vroeger praten: hij was een geboren 
verteller, en als hij bezig was kwam van het ene 
verhaal het andere. 
Langzaam ging hij achteruit. De laatste maanden 
had hij er veel moeite mee dat zijn lichaam herQ. 
In de steek liet. 
Hij wilde nog zo veel, maar hij voelde zich over· 
bodig worden. 
Tot het laatst toe bleef zijn liefde voor de n~uur 
en de tuin. De uitbundig bloeiende geraniums 
voor zijn huis waren zijn grote trpts. 
Wij allen zijn blij dat hem een verdere achteruit· 
gang en lijden gespaard zijn gebleven. 

voor uw medeleven en belangstelling na het over· 
lijden van onze vader, schoonvader en opa dan· 
ken wij u allen heel hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen. 


