
Bid voor de ziel van 
GERARDUS JOHANNES ANTONIUS PAUS, 

echt9enoot van 
Johanna Lamberta Comelia Spoor, 

9eboren te Weerselo 4 juli 1914, overleden te 
Utrecht, na gesterkt te zijn mot da H.H. Sacra· 
menton der zieken, 20 maart 1962 en be9ravon 
24 maart d.a .v. op hot r.k. kerkhof te Hen9alo-o. 

In de maand van de H. Josef, de timmerman van 
Na1arath die in de uitoefening van iijn beroep 
heilig is geworden, riep de Goede God deie vader, 
die in dahelfde beroep in het levensonderhoud . 
van zijn gezin voorzag, tot Zich. Naar de mens 
9esproken was dit vee! te vroeg en hij kon in zijn 
gezin nog io moeilijk gemist worden. Gods' Wegen 
1.ijn ook hier weer niet onxe wegen. 
We staan hier waar als kleine menson met gevou· 
wen handen te9enover dit ondoor9rondelijk Raads· 
besluit van God. Hier past ons niets anders dan te 
ze99en wat deze man in geloof en overgave heeft 
gezegd toen hij inzag, dat 0. L. Heer hem, 9e· 
sterkt door do troost der zieken, tot zijn eouwi9e 
vreugde riep: "Heer, u weet wa t het beste voor 
mij en mijn gezin is. Bewaar degenen die Gij op 
aarde aan mijn zorg hebt toevertrouwd". 
Mijn beste vrouw. ik weet, hoe zwaar de laatste 
maanden 9 eweest zijn, vol zorg en onzekerheid. 
O. L. Heer heeft het zo willen regelen. Wees er 
van overtuigd dat Hij een Zor91ame Vader voor 
jou en onze kinderen zal blijven. Ik blijf met je 
verbonden in God, in dank voor je liefde en 1or9. 
Mijn beste kinderen, weest een echte steun voor 
moeder in liefde en gehoorzaamheid en vergeet 
vaders voorbeeld niet. 
Mijn familie en bekenden an allen dia in mijn ziekte 
mij 10 liefdevol verzorgden en bezochten, wilt ook 
nu voor mij blijven bidden. 
Mo9e de H. Gerardus, mijn patroon en de Moeder 
Gods onze dierbaren blijven beschermen. 

Hij ru ste in vrede. 


