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Ter dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Gerritzen 
echtgenoot van 

THEODORA WILHELMINA VAN OS 

Losser 
1 - 2 -1909 27 - 8 - 1952 

Terborg 
1 - 7 -1981 

"Al het oude is voorb ij ", lazen we bij de 
u itvaart, waarbij we afsche id van hem moes
ten nemen. Voorbij is het samenleven met 
een lieve trouwe man, met een goede en 
zorgzame vader, met een harde werker, die 
altijd in de weer was en bezig . Voorbij is 
de innemende man, die vriende lijkheid en 
werk wist te verenigen in zijn beroep, eerst 
als reiziger, daarna als kelner en ober, 
tenslotte sedert 20 jaar als kaste lein van 
een gastvrij huis aan de voet van de Paas
berg te Terborg . Voorbij is de opgewekte 
en eenvoudige man, die in gewone dingen 
g raag mensen ontmoette en diende, die 
hield van de natuur en van zijn dieren . Niet 
voorbij echter de di erbare he ri nnering aan 
de man, met wie wij li ef en leed deelden , 
de man b ij velen bekend en goed ge
legen. 

Het afs cheid van hem doet ons een gemis 
en leegte voelen temeer ook omdat zi jn 
heengaan, zo onverwacht en plotseling, onze 
vraag naar het waarom? onbeantwoord laat. 

Wij moeten aanvaarden zoals hijze lf met 
ve rtrouwen aanvaardde de enkele malen zie
kenhuis, het verbod om nog te werken , 
dat zijn lichaam te vroeg op was. 

Nu heeft hij zijn reis naar zijn vo leindi ng 
1n God aanvaard , zoals hij eens een voet
reis naar Rome voltoo ide. In hel gastvrij 
huis van de Vader, die " alle nieuw maakt" , 
moge hij rusten van zijn levensreis, in 
vrede. 

Terborg 
4 - 7 - 1981 

Voor uw blijk van medeleven onder
vonden na het overl ijden en bij de 
uitvaart van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader, betu igen wij U onze 
oprechte dank. 

Terborg, juli 1981 

Th. W. Gerritzen-van Os 
Gerard 
Hans en Marian 


