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Ter dankbare herinnering aan 

Gerrit Willem Vaarhorst 
echtgenoot van 

Johanna Everarda Maria Bos 

sedert 5 maart 1975 weduwnaar van 
Geertruida Johanna Westerhof 

Hij werd geboren te Goor op 24 jul i 1907 
en overleed op 25 oktober 1987 te Hengelo ov, 

gesterkt door het sacrament der zieken. 
Na de eucharistieviering in de 0 . l. Vrouwekerk 

hebben wij hem begraven op de 
r . k. begraafplaats te Hengelo ov 

op 28 oktober 1987 

Vader. je plotselinge heengaan heeft ons a llen 
erg overvallen. Graag hadden wij je nog een 
tijdje in ons midden gehad. Toch w illen wij niet 
verbitterd zij n. Fijne herinneringen en een rijk 
gevoel van liefde en sa9mhor igheid blijven. 
Een hecht gezinsleven en een goede famil ieband 
waren je grootste goed. Op famil iefeesten was 
je altij d een vrolijke gast en genoot met volle 
teugen. Binnen ons gezin werden je eigen be· 
langen en interesses altijd ondergeschikt ge
maakt aan die van Je kinderen . lij en moe· 
der stelden altijd een grenzeloos vertrouwen in 
ons en gaven ons al le vrijhe id. Voor alle moge· 
lijkheden tot persoonlij ke ontploo iing stelde je 
Jezelf en je huis besch ikbaar. Daarom was ons 
huis een echt ' "thuis '" . 
Meer dan 45 jaar ging Je dagelijks naar Sterk . 
Door je grote pl ichtsbetrachting, gevoel voor 

rechtvaardighe id en soc iale bewogenhe id stelde 
je grote eisen aan jezelf. Dit was niet a ltijd ge· 
makkelijk, ofschoon de liefde voor Je vak erg 
groot was. 
Toen je op 63-Jarlge leeftijd samen met moeder 
van een welverd iende rust mocht gaan genieten, 
werd na enkele j aren je leven vrese lijk ver· 
stoord door haar plotsel ing overlijden. Dit moei
lijke moment wist je, net als andere tegenslagen 
in je leven te overwinnen door Je diep geloofs
leven en vol ledig vertrouwen op God. Hieruit 
putte je altijd heel veel kracht. 
Je vond echter heel veel geluk In een nieuw hu· 
welijk. Samen met j e vrouw kon je je l iefde voor 
het gezin voortzetten en de deuren van je huis 
werden nog een beetje verder opengezet om al 
je 46 kinderen en kleinkinderen ieder een warme 
plek te geven. 
Op de gezel l ige réunie van 4 oktober j .l . bij 
gelegenheid van Je SOe en 75e verjaardag van je 
vrouw genoot je a ls stralend middelpunt van de 
goede harmonie en de fijne sfeer. 
De wet aflatende gezondheid van de laatste Ja
ren maakte je wat minder zel fstand ig. Dankzij de 
liefdevol le verzorging van je vrouw Is je verblijf 
thuis, waar je het l iefste was, mogel ijk gebleven. 
Terugkijkend op Je rijk en inhoudsvol leven ho
pen we dat je diepe geloof In God, ook ons, 
Je kinderen en kleinkinderen moge b lijven inspl · 
re ren. 
We zeggen: .. Vader het was goed '" . 

Voor uw medeleven en belangstel l ing bij het 
overlij den van mijn dierbare man, onze vader 
en opa. danken wij u hartelijk. 

J. E. M. Vaarhorst-Bos 
kinderen en kleinkinderen 




