
IN MEMORIAM 

GERARD TIMMERMANS 



In diepe dankbaarheid en bewondering blijven 
wij de persoon gedenken van 

GERARDUS LAMBERTUS ANTONIUS 
TIMMERMANS 

echtgenoot van 

Henriëtte de Vocht 

Hij werd geboren te Beesel op 2 mei 1918 en 
overleed in het St. Josephziekenhuis te Eindho
ven op 16 januari 1981 . Na de plechtige uit· 
vaartdienst in de Mariakerk in zijn woonplaats 
Valkenswaard volgt de krematie te Heeze op 
20 januari d .o .v. 

Hij was een mens om van te houden, zoals hij 
ook intens veel hield van zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen, van zijn dierbare moeder en 
vele, vele vrienden in de zeer verscheiden groe
pen waarvan hij deel uitmaakte. 
Hij was bij uitstek een gezelschapsmens en ook 
een gezellig mens: in zijn gezin allereerst en 
daarnaast ook in het gilde, de kaart· en visclub, 
de buurt en andere verbanden waarin hij zich 
van harte thuisvoelde. 
Heel bewust en diep gelovig heeft hij het lijden 
aanvaard zoals zich dat twee lange jaren in hem 
heeft voltrokken. 
Samen met zijn trouwe vrouw en kinderen 
heeft hij een onuitsprekelijk leed gedeeld en ge
dragen : zijn geduld en overgave bleven de sti · 
mulans om dit te kunnen volbrengen. 

Bijzonder zijn lieve vrouw Jet was deze jaren, 
waarin hij aan zijn bed gekluisterd was een on
vervangbare steun voor hem. Samen mochten 
zij in deze periode hun 40-jarig huwelijk vieren. 
Precies op de dag dat zij 41 jaar getrouwd wa
ren, moest hij noodgedwongen in het zieken· 
huis worden opgenomen. 
Tot het laatst bewust heeft hij · ondanks zijn 
grote benauwdheid . in diepe dankbaarheid van 
zijn vrouw en kinderen en van zijn moeder af
scheid genomen. 
lieve man, dierbare vader en opa, beste zoon 
en vriend: heb dank voor alles wat je voor ons 
mocht betekenen. Wees nu voorgoed in rust en 
vrede, thuis bij God. 

Voor de trouwe belangstelling tijdens zijn ziek
bed en voor het meeleven en gebed in deze da· 
gen van zijn overlijden zijn wij U oprecht dank· 
baar. 

H. Timmermans· de Vocht 
kinderen en kleinkinderen 
M. Verhoeven · v .d . Velden 




