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Dankbaar voor alles, wat hij voor ons heeft 
betekend, blijft in onze herinnering voortleven 

GERHARDUS MAJELLA FREDERIKUS 
JOHANNES BOEKELDER 

Vanaf 15 november 1949 was hij in een zeer 
gelukkig huwelijk verbonden met 

JOHANNA ALEIDA LEUSHUIS 

Hij werd geboren te Hengelo (0) 28 september 
1912. Gesterkt door het sacrament der zieken, 
ging hij plotseling, temidden van zijn dagelijkse 
werkzaamheden, van ons heen 9 januari 1976. 
Bedroefd om het afscheid van hem, die ons zo 
dierbaar was, hebben wij zijn lichaam te ruste 
gelegd op het r. k. kerkhof van zijn geboorte-

plaats 13 Januari 1976, waar het wacht 
op de verrijzenis. 

Hoe heeft deze man en echtgenoot ondanks zijn 
lichamelijke handicap met alle inzet en toewij
ding zich ingezet voor zijn zaak, waarmede hij 
volkomen vergroeid was, waarin hij zijn levens
vreugde vond. Degenen, die hem van nabij 
gekend hebben, zullen hebben ervaren, hoe deze 
mens steeds blijmoedig was, goed-gehumeurd 
ondanks zijn lichamelijke beperktheden, welke 
een ander verdrietig zouden stemmen en levens
moe zouden kunnen maken. Hoe gelukkig was 
hij met zijn vrouw, die als een engel over hem 
waakte, hem met liefde omringde en hem steeds 
nabij was. Hoe gelukkig waren die twee in hun 
huwelijk, in de samen-gedragen zorgen voor de 
opbouw van hun zaak, in hun inzet en inspan
ning, in hun zorg en liefde voor elkaar. 
Lieve vrouw, plotseling moest ik van je heen
gaan. Maar onze liefde is sterker dan de dood. 
Ik dank je voor alle zorg en goedheid, mij be
toond in die gelukkige jaren van ons samenzijn. 
Mijn leven kreeg inhoud en betekenis door jou. 
In ons christelijk geloof mogen wij vertrouwen, 
dat ons zo intens-gelukkig samenzijn de bekro
ning zal vinden in de hemel, waar ik op ie 
wacht en waar wij elkaar eens zullen terugzien. 
Mogen de Engelen U ten paradijze geleicen, 
mogen bij Uw aankomst de martelaren U ont
vangen en U geleiden in de heil ige stad Jeru
zalem. (Miss. Rom.). 

Heer, geef hem de eeuwige ri..;st 
En het eeuwige Licht verlichte hem. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor Uw medeleven betoond na het overlijden 
van mijn lieve man, zeg ik U hartelijk dank. 

J. A. Boekelder-Leushuis 

Henge lo (0), januari 1976 
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