
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij 

Uw paden kennen. 
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Dankbare herinnering aan 

Theodorus Wilhelmus Geraets 

Hij werd geboren 6 juni 1911 te Erica. 
Daar huwde hij 22 november 1941 

JOHANNA HELENA KOMAN 
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren . 

Deze gelovige mens was in trouw aan zijn gege
ven "ja -woord" zijn hele leven er, voor zijn gezin, 
stond er altijd voor klaar . Zijn gezin was hem al
les. Een dierbare echtgenoot , een goede zorgza
me vader, een lieve opa. Hij was levenslustig, blij , 
opgewekt, ofschoon hem leed niet gespaard 
bleef. Hij werkte zijn leven lang. Ook na zijn pen
sionering tot op de laatste dag . Hij was gezien , 
want hij was plichtgetrouw, hield zich aan een 
gegeven woord. Alles moest bij hem in de punt
jes geregeld zijn. Je kon op hem aan. Waarvoor 
hij leefde, waarin hij geloofde, werd door zijn 
doen en laten in zijn dagelijkse leven zichtbaar. 
Hij hield van de natuur, van zijn tuin , van zijn vo
gels. Die natuur, dat leven gaven hem - ofschoon 
hij hartpatiënt was - levensmoed, levenslust. Dat 
hield hem er bovenop . Want hij zei: "Ik ben niet 
bang voor de dood, ik geef me ru stig over". 
Hij kon dat aan. Hij was vertrouwd met zichzelf 
en hij vertrouwde op zijn Heer. De spanningen 
van het laatste half jaar, de laatste weken waren 
teveell Plotseling werd hij uit ons midden wegge 

nomen op 20 augustus 1987. Hij gaf zijn leven te
rug in de handen van zijn Schepper. Woensdag 
25 augustus wordt, na een Eucharistieviering ten 
afscheid , zijn stoffelijk lichaam aan de aarde van 
het R.K. Kerkhof te Erica toevertrouwd. Daar zal 
het rusten tot op de dag van de Heer. 

Heer onze God, we zijn intens bedroefd door de
ze plotselinge dood van mijn man, onze vader, 
onze opa. Maar dat juist "hij" van ons mocht zijn, 
daarvoor danken we. Geef hem het leven bij U in 
volheid - in vrede. Geef ons dat we onze weg in 
het leven verder gaan met de herinnering aan 
hem, die voor ons zo goed was, liefde, blijheid en 
levenslust uitstraalde. 
Dat wij in zijn trouw verder gaan. 
Bewaar hem, bewaar ons in Uw hand. 

Voor uw medeleven in deze vorm voor ons 
zo droeve dagen danken wij u oprecht. 

J.H. GERAETS-KOMAN 
Kinderen en kleinkinderen 


