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Naar het eeuwige leven is ons voorgegaan 

Gerrit Oude Groote Beverborg 
echtgenoot van 
TRUDIE PITZ 

Hij werd in Oldenzaal geboren op 14 aug. 
1921. In zijn ziekteperiode werd hij thuis aan 
de Ferd. Bolstraat in Oldenzaal onverwacht 
door de dood overvallen, op 21 maart 1990. 
Na de Uitvaartmis in zijn parochiekerk. aan 
Maria toegewi;d. hebben we zijn lichaam te 
rusten gelegd op de begraafplaats te Olden
zaal op 26 maart. 

Gerrit hield zielsveel van zijn Trudy, met wie 
hij in hartelijke liefde en heel zorgzaam ver
bonden was. Hij kon zich moeilijk uiten en 
kwam wel autoritair over bij zijn medemen
sen, hetgeen ook de werkzaamheden, die 
hij verrichtte, met zich meebrachten, maar 
hij was strikt rechtvaardig en zei precies. 
wat hij van zichzelf en van anderen vond. 
Hij hield van het mooie in Gods natuur. hij 
kon zichtbaar genieten van elke kleine ver
rassing. Maar 't liefst was hij de laatste jaren 
thuis, daar vond hij samen met Trudy zijn 
geluk. 
De vele veranderingen in het maatschappe
lijk leven kon hij niet zo goed plaatsen, 

zeker niet een andere vormgeving van het 
geloofsleven en het kerkelijk leven, hij hield 
zich bij het oude en voor hem vertrouwde, 
waarin hij zijn geloof zo sterk beleefde. 
Tegenslag. verdriet, moest hij vaak onder
vinden, met name door het heengaan van 
zoveel familieleden Hij geloofde vast. dat 
zij en ook wij allen geroepen zijn tot het 
leven hiernamaals. tot de eeuwige vrede In 
Gods Vaderhuis 
Mogen we Gerrit in geloof daaraan toe
vertrouwen 

God 11an lref de 
Gij hebt de menJ niet gemaakt om hem te 

laten Jter11m, maar om leven te Jchenken in 
eeuwigheid. 

Breng ook Gerrit naar de plaatJ, die uu• 
Zoon hem httft bereid. 
Laat hem wonen i11 uw licht, in uw 11rtdt 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Uw medeleven in zijn ziekle en na zijn onver
wacht overlijden heeft me goed gedaan. 
Ik dank u daarvoor hartelijk. 

G. Oude Groote Beverborg-Pitz 


