
In de vrede en vreugde van Christus 

GERARD DUIFHUIS 
HIJ zag het evenslicht 1n Beneden-Leeuwen 
op 21 maart 1954. 
Een trag,sch ongeval deed dot jonge 'even 
eond1gen op 26 april 1980. Op 30 april ver
trouwden wiJ zijn jonge lichaam toe aan de 
aarde en legden wij hem neer In de hnnden 
van de levende God. 

t 
Gerard, je plotselinge heengaan heeft ons allen 
d1ep geschokt. We kunnen nog noet begr~ren 

dat we je hier nooit meer terug zullen zoen. 

Met Chr~stus roepen we ult. Mun God, mijn 
God, waarom hebt Gij miJ verlaten, maar met 
Christus proberen wij ook te bidden: Heer, niet 
mijn wil geschiede, maar de Uwe 

Gerard we zullen je erg mossen. Thuos stond je 
altijd klaar. Je zou nooit iets weogeren Dat 
kwam gewoonweg niet bU 1e op JIJ deed thuis 
alles. J1j was er de grote steunpolaar. 

Ofschoon hiJ het onderwijs als beroep had ge· 
kozen, was het boerenbedr~jl ZIJn grootste 
hobby Heel zijn vrije tijd werd daar aan be
steed. 

Van nature d1ep godsdienstig, droeg hiJ alles 
wat de kerk betrol een warm hart toe . Daarc"' 
was hU ook met hart en zoel lod van het Jonge
renkoor Ook daar was noo1t oeta te veel voor 
hem. Men kon altiJd een beroep op hem doe". 

Gerard was iemand die recht door zee gmg, 

Men kon op hem bouwen en vertrouwen On
kreukbaar ging hiJ door het leven. Doenstbaar
heod was een hoofdtrek van zijn karakter, en 
vele be;aarden heeft h1j in zijn auto vervoerd. 

Ook bescheodenheod en eenvoud waren onaf
scheldelijk aan hem verbonden. HiJ drong zich 
nooit op de voorgrond. HIJ had er geen behoef
te aan In het zonnetje gazet te worden. HU deed 
zo;n plocht en daarmee ult. 

Dor~e, wat hebben we samen heel mooie Jaren 
gekend en we hadden zoveel plannen voor de 
toekomst. Het heeft zo noet mogen zijn. Maar 
we zullen altijd aan elkaar bliJven denken. 

Annie bedankt voor je vriendschap. Leef geluk
kig verder met vader en moeder. 

Vader en moeder, moge God jul lie vergoeden 
wat jullie altijd voor mij gedaan hebben. HU 
zal jullie tot troost ziJn 

V~nu1t de hemel zal Ik aan JUllie denken en 
voor jull.e bijven zorgen 

Voor Uw belangstelling ons betoond, na het 
plotselmg overlijden en biJ de begrafenis van 
onze d1erbare zoon, broer en verloofde, be· 
tu1gen wij U onze oprechte dank. 
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