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Wil in dankbaarheid gedenken 

GERHARD BERNARD ELSCHOT 

Geboren te Lonneker op 18 november 1907. 
Sinds 29 augustus 1984 weduwnaar van 

Aleida Johanna Kerver. 
Op 13 oktober 1986 is hij vrij plotseling in de 
vrede van Ouistus overleden te Glanerbrug. 
Met een plechtige Eucharistieviering in de 

kapel van het Dr. Ariënstehuis hebben wij op 
16 oktober afscheid van hem genomen. 

Ruim twee jaar na de dood van moeder heeft 
God nu ook onze goede vader en lieve opa op· 
geroepen voor de eeuwigheid. 
Het waren twee jaren, waarin er een zekere stil· 
te om hem heen gekomen was, omdat hij zo· 
veel jaren met moeder lief en leed gedeeld had 
en hij zich in veel dingen afhankelijk wist. 
Zijn groot&te vreugde bleven zijn kinderen, 
klein· en achterkleinkinderen, die hem zo trouw 
bezochten en ter zijde stonden. 
Hij was zijn leven lang een zorgzame vader, die 
gedurende 45 jaar met groot verantwoordelijk• 
heidsgevoel zijn werk deed bij de Fa. Roozen· 
daal. 

Toen hij met pensioen ging begonnen zijn li· 
chaamskrachten minder te worden. Maar hij 
berustte daarin en was tevreden met het leven 
zoals God dat voor hem beschikte. 
Nooit kwam er een klacht over zijn lippen. 
Hij voelde zich gelukkig in het Dr. Ariënstehuis, 
waar hij stil zijn eigen leven leidde, dankbaar 
voor de hartelijkheid en het meeleven, die hij 
van de zijnen en van anderen mocht ondervin• 
den. 
Zich wekelijks sterkend aan Christus in de Hei• 
lige Communie heeft hij zo in alle eenvoud 
maar oprecht, zoals hij dat in álles was, zijn 
christen-zijn beleefd. 
Daarom bidden wij vol vertrouwen, dat Christus 
nu ook tot hem Zijn woord zal spreken: 
,,Goede knecht, over weinig waart ge trouw, 
over veel zal ik U stellen: Ga binnen in de 
vreugde van uw Heer." (Mt. 25, 23) 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter 
gedachtenis aan hem. 

Kinderen, klein- en 
ach ter ki einkinderen. 


