
Wie in Mij gelooft zal leven 

ook al i s hij gestorven 



t 
Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes 
Abblnk 
sinds 17 mei 1978 weduwnaar van 
Maria Johanna Hag 

Hij werd geboren op 13 januari 1891 te Buurse. 
17 Oktober 1983 Is hij temidden van ons over
leden, en 20 oktober d.a.v. op het kath. kerk
hof te Buurse begraven. 

Een gezegende leeftijd werd hem gegeven. 
In alle rust ging hij op de vroege maandag
morgen heen naar de Heer. 
Zijn leven werd getekend door een diep ge
loof en een grote werklust. Hij leefde uit het 
woord van God : de woorden uit de Schrift 
lagen hem op de lippen. Toen hij zelf niet 
meer naar de kerk kon gaan, ontving hij elke 
eerste vrijdag van de maand met grote gods
vrucht de communie thuis. In volle overgave 
ontving hij temidden van kinderen en klein
kinderen reeds bijna twee jaar geleden het 
sacrament van de zieken, toen hij een ope
ratie zou ondergaan. 
Bij zijn huwelijk trok hij In een nieuwe boer
derij . Hij heeft het land grotendeels zelf ont
gonnen. Samen met zijn vrouw heeft hij zich 
ingespannen om het bedrijf op te bouwen en 
zijn kinderen een goede opvoeding te geven. 
Daarbij verstond hij de kunst om later ook 
nog afstand te doen van het bedrijf en dit 
geheel aan zijn zoon over te laten. Zelf was 
hij gelukkig wanneer zijn kinderen om hem 

heen waren en hij was erg gelukkig met zijn 
kleinkinderen. 
We mogen zeggen : zijn leven was voltooid. 
" In paradisum": ten paradljze gelelden hem 
de engelen. 
" Kinderen en kleinkinderen, dank voor jullie 
liefde en jullie zorg. Bijzondere dank aan 
Katrien, die in deze laatste jaren steeds aan
wezig was, steeds weer bere id om te helpen. 
In het huis van de hemelse Vader zullen we 
elkaar terugzien". 

Voor uw deelneming zegt de familie u haar 
welgemeende dank. 


