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TER G E DACHTENIS AAN 

CERHARDUS CHRISTIANUS WllHHMUS B[rnNINK 
Echtgenoot va n 

CATHARINA GERTRUDE GESINA HEININK 
Hij werd geboren,op 23 Maart 1 913 te Oldenzaal, a lwaar 
hij ook overleed op 7 October 1944, na gezalfd te zijn 
met het H. Sacrament van het H, Oliesel. Zijn lichaam 
rust oP de R. K. Begraafplaats aldaar sinds 11 Octobe r 

d .a.v. Hij ruste in Gods he il igen vrede! 

Plotseling, zooals een wever, sneed God in Zijn ondoor
gronde lijke wijsheid zijn levensdraad door (Is. 38 1 1 ), 
maar hij was een goede knecht uit de parabel van den 
Zaligmaker: hij had gewaakt en gewerkt, ook ofschoon hij 
zich o ngetwijfeld dacht aan h"et begin van zijn levenswerk. 
Zoo ko n de Meester hem wel onverwacht roepen, maar 
nooit onvoorbereid aantreHen. (Matth. 24 42-44.) 
Al de jaren van zijn huwe lijk was hij de zachte steun van 
zijn vrouw op hun gezamenlijken weg naar God en hij 
wist, dat de kinderen hem geschonken waren , om hen 
eens, na hen goed verzorgd te hebben, te hergeven in 
de ha ntlen van den Gever van alle goeds; door zijn har
telijk medeleven en zijn hulpvaardigheid voor anderen ver
vulde hij zijn plicht als katholiek. Hi j is vroeg gestorven 
en toch oud geworden: In korten tijd volbracht hij het 
werk van vele jaren {Sap, 4 1 3) en wijsheid is voor 
menschen grijze haren, een smetteloos leven hooge ou
derdo m (Sap. 4 9) . 
Dierbare vrouw, uit de glorie van God ' de n Vader en 
den Zoon en den H. Geest blijf Ik U omringen met mijn 
liefde en zorg; gij blijft de gaven van onze liefde tot 
elkaar, onze kinderen, leiden naar hun doe l langs de we
gen, die wij samen hebben bepaald. Kinderen, denkt 
Immer aan vaders voorbeeld: herneemt mijn p laats voor 
God op deze wereld . 
En gij allen, die deze woorden ter gedachtenis aan mij, 
zult lezen, bldt voor mij, die met U blijft leven in de Ge
meenschap der Heiligen. 
Laat ons bidden: Ontferm U, Heer, in barmhartigheid 
over Uwen dienaar Gerhardus, dien Gij In dagen van oor
log tot U geroepen hebt en doe hem leven In Uw land " 
t-an eeuwige vrede en deel hebben aan de gelukzaligheld 
van Uwe Heiligen. Door Christus onzen Heer. Amen. 


