
r Dankbare herinnering aan 

Gerardus Marinus Bodde 

sinds 2 november 1990 weduwnaar van 

Aleida Getruida Tijman 

Hij werd geboren te Noord Deurn ingen op 25 
mei 1910 en overleed na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken in het verpleeghuis ,.01-
denhove" te Losser op 11 augustus 1994. We 
hadden vader 15 augustus, het hoogfeest van 
Maria Tenhemelopneming, voor het laatst in ons 
midden en hebben hem daarna bij moeder te 
rusten gelegd op het kerkhof van de St. Joseph
parochie te Noord Deurningen. 

Het valt ons moeilijk om vader uit handen te ge
ven, maar we zijn ook dankbaar om alles wat hij 
voor ons gedaan en betekend heeft. 
Zijn leven is niet zonder inspanning en zorg ver
lopen. 
In een gelukkig huwelijk van 38 jaar waren onze 
ouders een en al zorg voor het grote gezin. Va
der liet moeder alles regelen en zelf volgde hij 
met zijn goedheid het wel en wee van het ge
zinsleven. 

Samen met oom Frans was vader boer in hart en 
nieren. Hij was bijzonder verbonden met z'n land 
en zijn vee. Alles zag er altijd even verzorgd uit. 
Vader heeft ook het kruis gekend. Al vroeg heeft 
hij zijn ouders verloren. Veel verdriet hebben va
der en moeder gehad toen Gerard op 12-jarige 
leeftijd overleed en het overlijden van moeder is 
vader nooit te boven gekomen. 
Enkele jaren voor moeders dood openbaarden 
zich de eerste verschijnselen van de ziekte van 
A lzheimer. Toen verzorging thuis niet meer mo
gelijk was, werd vader opgenomen in ,.Oidenho
ve". Met vader zijn ook wij bijzonder dankbaar 
voor de liefdevolle verzorging daar ontvangen. 
In navolging van Christus heeft vader al deze 
kruizen gedragen. Nu mag hij ook met Christus 
delen in zijn verrijzenis. Zijn diep geworteld ge
loof en liefde voor de kerk, zichtbaar geworden 
in zijn goedheid, zullen wij ons blijven herinne
ren. 
Met moeder hebben we aan onze ouders goede 
voorsprekers bij God in de hemel. 
Vader, rust in vrede en bedankt! 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
na het overlijden van onze zorgzame vader, 
schoonvader en lieve opa, betuigen w ij U onze 
oprechte dank. 

Familie Bodde 


