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In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes van Benthem 
echtgenoot van 

Maria lucia Rouwers 

Hij werd geboren te Ootmarsum op 30 juli 
190-l en overleed, na gesterkt te zijn door 
het H. Sacrament der Zieken. op 20 mei 
1988. Na de uitvaartdienst in de kerk van 
de H.H. Sirnon en Judas werd hij beqraven 
op het parochiekerkhof te Ootmarsum. 

Er ontstaat een grote leegte, als iemand 
waarmee 1e b1jna veertig jaar getrouwd 
was. toch nog onverwacht uit 1e leven 
wegraakt. 
Gerard was een eenvoudig man van weinig 
woorden. De 30ste juli zou hij R4 jaar ZIJn 
geworden iets waarover hU zichzelf telken~ 
weer kon verbazen . 
Hij was een plichtsgetrouw man. die nauw
gezet ziJn werk deed. Hij is 4) jaar werk
zaam geweest bij de P.T.T. Elke dag. in 
allerlei weer. trok hij erop uit om de men
sen op tijd hun post te bezorgen. 
Na zijn pensioengerechtigde leeflijd pro
beerde hU door allerlei hand- en spandien
sten zich nog verdiensteltik te maken. 

Met veel animo heeft hij jaren de toeristen 
rondgeleid door het los Hoes. H[j raakte 
niet uitverteld over het leven en de ge
bruiken van vroeger. 
Ons pa genoot het meest als w[j thuis al
lemaal gezellig biJ elkaar zaten. Dan stak 
hij een lekkere sigaar op en zat er heel 
genoeglijk bij . 
HU was een gelovig mens. die overtuigd 
bleef van het oude, vertrouwde. Verschil 
lende keren ging hij op bedevaart naar 
Kevelaer. 
Wij z[jn dankbaar dat wij hem tijdens zijn 
ziekte thuis konden verzorgen en dat hij 
op de plek waar hij geboren is ook heeft 
mogen sterven. 
Bidden wij de Heer dat hij Gerard de 
eeuwige rust moge schenken. 

Voor uw belangstelling en medeleven bij 
het overlijden van m[jn lieve man en onze 
vader. zeggen wü u hartelijk dank. 

M. van Benthem - Rouwers 
Kinderen en kleinkinderen 


