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Ter nagedachtenis aan 

Gerhard Johan Zanderink 

Echtgenoot van 

Gertrud Heymann 

en vader van Paul, Wilfried en René. 

Geboren te Beuningen 29 Juni 1922. Na voor
zien te zijn van de Sacramenten der Zieken 
overleed hij op dinsdaQmiddag 31 maart 1998. 
Op zaterdag 4 aprrl hebben wij, na de 
Eucharistieviering, zijn lichaam te rusten gelegd 
op het parochiële kerkhof te Beuningen (Ov.). 

We ervaren ons zo machteloos, nu we afscheid 
hebben moeten nemen van mijn man en onze 
vader. Op zijn eigen manier schepte hij een 
band met ons. Niets is moeilijker dan nu 
afscheid te moeten nemen van iemand, die in 
ons leven zo'n grote plaats innam. Hij beteken
de veel voor ons. 
Opgewekt van gemoed, met een frisse positie
ve kijk op het leven, wist hij de vriendschap te 
vinden van velen. Alle gebeurtenissen in het 
leven droeg hij blijmoedig en daardoor kon hij 
ook vele anderen hulp, troost en opbeuring 

schenken. Altijd stond hij voor ons en anderen 
klaar. Hij was een man die geen grote woorden 
gebruikte, maar in daden toonde wie hij was. 
In de omgang met anderen was hij spontaan en 
spraakzaam en daardoor maakte hij ook 
gemakkelijk contact met andere mensen. 
Hij hield van zijn bedrijf aan de Nijenhaerweg 
waar zijn leven zich dag en nacht heeft afge
speeld, waarvan hij ieder plekje grond, ieder 
beestje, iedere boom en iedere steen kende en 
waar hij ook is gestorven. HiJ was gehecht aan 
dit leven en tot het laatste toe bleef hij geïnte
resseerd in alles wat er op het bedrijf gebeurde. 
Jarenlang was hij lid van het herenkoor en ook 
daaraan bleef hij trouw zolang hij kon. Hij hield 
van het gregoriaans en in vele vieringen heeft 
hij Gods lof gezongen. Nu zingt hij zijn eigen 
melodie in het hemelse koor. 

Mijn lieve vrouw en kinderen, jullie weten hoe 
graag ik bij Jullie was gebleven. Het heeft helaas 
niet zo mogen zijn. Ik dank jullie voor alle zorg 
en toewijding die jullie mij hebben 9egeven. 
Eens zullen we elkaar terug zien bij God. 

Iedereen die tijdens de ziekte en na het overlijden van 
vader, op welke wijze dan ook, met ons hebben mee
geleefd, willen wij hiervoor hartelijk danken. Uw steun 
en medeleven heeft ons goed gedaan. 

Gertrud Zandennk - Heymann 
Paul 
Wilfried 
René 




