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Mogen ,onze gebeden vergezeUen 

Gerhardus Theodorus te Boekhorst 
echtgenoot van 

Maria Berendina Hermsen 
Hij werd geboren te Etten 30 Juni 1922. Door 
een noodlottig verkeersongeval overleed hij 
16 maart 1972. Op eo maart hebben we zijn 
lichaam te ruste ,gelegd op het r.k. ker,k!hof 
te Etten tot aan de dag van de opstand.ing 

uit de dood. 

Gnote verslagenheid Mtas er donderdagmiddag 
bij de mensen in Etten toen ze hoorden dat 
Genhard te Boekhorst dodelijk was veronge
lukt. Dagen van diepe droefheid volgden voor 
zijn vrouw, zijn dochtertje, de huisgenoten en 
familie. Geweldi·g ,groot was het meeleven 
met dit 2'Waar getroffen •g·ezin. Woorden 
schieten dan te ,kort, maar woorden zijn dan 
ook ni911 belangrijk, wel de aanwezigheid 
van hartelijke, meelevende mensen en dat 
waren er zo!leel ... .. . 
Wij allen kennen hem als een bescheiden, 
eenvoudig mens en daarom had hij vele 
vri·enden . 
God wij begrijpen het niet, hij was zo goed 
voor ons, hij deed zoveel voor ons gezin , we 
konden 'hem niet missen . Maar we kunnGn 
ni,et geloven dat a/,/ es wat ,hij voor ons heeft 
betekend, nu verloren ,is en voorbij en daarom 
komen we bij U God, Vader van aMe troost. 
U begrijpt de ,zin van di~ al,les ,en U weet 
hoe ihet ,verder moet. Dat U ons verder de 
weg wijst en ons kracht ,geeft in deze moei
lijke dagen, dat geloven wij met het geloof 
waarin hij aan U heeft vastg,ehouden, ten 
einde toe. Moge hij verder leven bij U en 
help ons door onze droefheid heen weer 
de zin van ons J,e.ven te zien, nu Gij ons 
een andere weg door het leven wijst . 

Voor Uw bi/ijken van medeleven wel•ke 
wij moohten ondervinden bij het over
,Jijden en de begrafenis van mijn lieve 
man en mijn zorgzame vader 

Gerhardus Th. te Boekhorst 
betu,ig·en wij U onze oprechte dank. 

M. B. te Boekhorst-Hermsen 
Anne 

ETTEN, maart 1972. 


