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In liefde en dankbaarheid willen wij 

indachtig blijven 

Gerhardus Antonius ter Elst 
Hij werd geboren te Stad-Delden 15 april 1914. 

Bijna 34 jaren was hij in een zeer gelukkig 
huwelijk verbonden met 

ALEIDA JOHANNA GROOTHUIS 

Gesterkt door de sacramenten der zieken, die hij 
omringd door zijn meelevende dierbaren in diep
gelovige overgave aan Gods H. Wil ontving, ontsliep 
hij in de Heer 10 juli 1974 in het r. k. ziekenhuis te 
Hengelo (0). Bedroefd om de onpeilbare leegte, 
die hij achterlaat, maar ook intens dankbaar voor 
al les, wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, 
hebben wij 13 juli 1974 zijn lichaam aan de schoot 
der aarde toevertrouwd op het r. k. kerkhof te 

Delden, waar het wacht op de verrijzenis. 

Voor degenen, die deze mens in gezondheid en 
ziekte meer van nabij hebben gekend, was hij een 
diep-gelovige christen, die in zijm leven meedroeg 
de blijheid der kinderen Gods, die vanuit zijn 
gelovige levenshouding steeds met een blij Gods
vertrouwen de toekomst tegemoet zag. 
Zijn echtgenote zal in haar verder leven het beeld 
meedragen van hem als de trouwe levensgezel, 
wiens liefde en meeleven steeds naar haar uitging , 
op wiens steun zij steeds kon rekenen, die haar 
leven verrijkte en gelukkig maakte en met wie zij 
'n harmonieus en christelijk gezin mocht opbouwen, 
waar God zich thuis kon voelen en waar trouw 

gebeden werd . Zijn kinderen zullen tot in lengte 
van dagen met dankbaarheid blijven denken aan hun 
vader, wiens voortdurende zorg en be langstelling 
uitging naar hun welzijn en hun toekomst en die 
hun de juiste weg wees door dit leven naar het 
ware geluk. Geen wonder, dat de kinderen, ook 
toen zij een eigen gezin hadden gesticht , gaarne 
en zo dikwijls terug kwamen in het ouderlijk huis, 
waar zij welkom waren en de warme belangstelling, 
1 iefde en zorg van vader en moeder bleven ervaren. 
Zijn kleinkinderen dragen in hun herinnering het 
beeld mee van een lieve opa, die zoveel van hen 
hield en zich zo rijk en gelukkig voe lde met hen. 
Deze christenmens met zijn grote I iefde voor hen, 
voor wie hij zich verantwoordelijk voelde, met zijn 
grote dienstbaarheid aan allen, die zijn hulp nodig 
hadden, met zijn verlangen naar het eenvoudige 
leven en werken in Gods schone natuur werd, amper 
60 jaar oud, door God geroepen tot Zijn heerlijk
heid. Hij heeft zijn levenstaak volbracht. Maar hij 
blijft vanuit de hemel met ons verbonden en voor 
ons bidden. Ve_rgeten wij hem niet in onze gebeden 
en leven wij zo, dat ook wij de weg mogen gaan, 
waarlangs hij ons is voorgegaan. 

Heer, geef hem de eeuwige rust 
En het eeuwige Licht verlichte hem 
Moge hij rusten in vrede. Amen. 

Voor Uw blijken van deelneming betoond na het 
overlijden van onze lieve man, vader en opa, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 
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A. J. ter Elst-Groothuis 
kinderen en kleinkinderen 


