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Dankbaar herinneren wij ons 

Johan Elschot 

Hij werd geboren op 10 september 1945, kreeg de 
doopnamen Gerardus Johannes Bernardus, en 
leefde al z'n 54 jaren te Overdinkel. Op Tweede 
Kerstdag is hij thuis, met vrouw en kinderen aan 
zijn zijde, vredig ingeslapen. Na een plechtige 
Eucharistieviering is hij naast de Gerardus 
Majellakerk, op het parochiële kerkhof, begraven 
op 31 december 1999. 

Na een slechts kortstondige ongeneeslijke ziekte 
van enkele maanden, waarbij zijn lichaam letterlijk 
afgebroken en geruineerd werd, is onze onverge
telijke Papa van ons heengegaan. 
Moegestreden, is hij vlak voor de eeuwwisseling 
gestorven, vol liefde voor z'n gezin. Met hart en ziel 
was hij aan ons verbonden. Eenvoudig en eerlijk 
als goud was hij een man om van te houden. 
De onafwendbare dood heeft hij eenvoudig en diep 
gelovig aanvaard, zonder wrok of verbittering, in 
volle overgave. Twee weken geleden is hij, met vele 
dierbaren om zijn ziekbed naast zich, heel bewust, 
vol geloof, dankbaar, gesterkt door het Sacrament 
van de Zieken. 
Als schilder-vakman, met alle noodzakelijke diplo
ma's behaald in de avonduren, was hij bij velen 
geliefd en bekend, vaak gevraagd en gewild. Het 

liefst was hij immers 'bezig', ofwel met z'n plannen 
ofwel met de uitvoering daarvan. Dankbaar denken 
we terug aan zijn eigen 50ste verjaardag, en die 
van Mama, nu, de 31 ste, precies 'n jaar geleden. 
Ook aan het zilveren huwelijksfeest, het volleybal
toernooi, de fietstochtjes, de vakanties bij het 'mier
tje' in Oostenrijk, de onvergetelijke avonden buiten. 
Papa, je was een perfectionist in je werk, en zelfs 
ook in je sterven. We bewonderen je grootmoedig
heid, je tevredenheid, je voortdurende goede 
humeur, je kracht. Je klaagde niet maar je bege
leidde en bemoedigde ons met je woorden en je 
houding, zelfs vanaf je ziekbed. Wij weten het, je 
was trots op ons, ook al had je je hart niet op de 
tong. We zijn dankbaar om je zo te hebben zien 
leven en sterven. Na zo'n lijdensweg gunnen we 
jou de rust en de vrede die God jou zal geven, ook 
al blijven we vragen "waarom"? Je liefde, zorg, 
raadgevingen en hartelijkheid zullen we nooit ver
geten. Lieve Jeroen en Esther, blijf lief voor mama 
zoals we altijd waren voor elkaar. Lieve Marietje, op 
jouw 51 ste verjaardag zeg ik: dank voor alles! Lieve 
allemaal ik ben nu terug bij God, de oorsprong van 
mijn bestaan. Hij, aan wie ik mij de afgelopen 
maanden zo bewust vastklampte, is liefde (1Joh. 4:16) 

Uw overweldigende blijken van belangstelling en 
medeleven voor en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze lieve papa, zijn ons tot grote steun geweest. 
Daarvoor onze welgemeende dank. 

M. Elschot - Grote Punt 
Jeroen en Esther 


