


Ter herinnering aan 

GERARDUS WILHELMUS BAULAND 

Em. Pastoor van de parochie van de 
H. Jacobus te Cabauw 

Hij werd geboren te Amersfoort op 26 juni 1900, 
priester gewijd op 15 augustus 1924 en was 
achtereenvolgens Kapelaan te Vreeswijk, Barger 
Compascum, Vaassen, Vinkeveen en Pastoor 
te Loil, rector ia Harreveld en Zeist en Pas
toor te Cabauw. Op 24 september 1975 ont
ving hij het Sakrament der zieken en op 13 nov. 
1975 overleed bij te Denekamp. Zijn lichaam 
rust op het parochiekerkhof aldaar. 

Ruim een half jaar heeft hij bewust geleden 
aan een kwaal. waarvoor nog geen genezing 
bestaat. Hij heeft er zelf veel onder geleden, 
méér dan iemand vermoeden kan. Niet de 
lichamelijke ellende kwelde hem het meest, 
maar het feit dat hijzelf niet meer ontkennen 
kon, dat hij steeds meer en meer afhankelijk 
werd van de hulp van anderen. 
Het zozeer op zichzelf betrokken zijn, verhin
derde hem anderen deelgenoot te maken van 
de strijd, welke hij met zichzelf gevoerd moet 
hebben om tot berusting en aanvaarding te 
komen, want hij was gehecht aan het leven 
en kon blij genieten van de goede dingen dezer 
aarde en liet ook graag anderen hierin delen. 
Hoewel hij zeer velen ia zijn lange actieve 
priesterleven troostend en begrijpend begeleid 
,heeft bij het einde van hun aardse bestaan, 

voelde hijzelf de leegte van een goed Qedoeld 
troostwoord in een situatie waarvan bij wist 
dat deze hopeloos was. 
Wij kunnen zijn nagenachtenis niet beter le
vendig houden dan door te voldoen aan zijn 
oproep tot gebed, zoals dat voorkomt op het 
gedachtenisprentje van zijn Priesterwijding en 
eerste plechtige H. Mis: 
,Bidt veel voor mij, omdat veel gevraagd zal 
worden van hem, die veel ontvangen heeft.' 
En hij had veel ontvangen, zijn roeping tot 
het priesterschap. zijn muzikaliteit, een zeer 
scherpe geest en de gave van de welsprekend
heid. 
Laten wij allen. die dit lezen, met hem God 
om vergeving vragen voor zijn menselijk falen 
en moge de hogepriester zelf hem in genade 
en barmhartigheid tegemoet treden. 

Voor Uw medeleven zijn wij U zeer dankbaar. 

M. C. M. BAULAND 

TH. DISSEL 


