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Dankbaar gedenken wij 

Gradus Johannes Geurts 
weduwnaar van 

Anna Maria Huijink 

Hij werd geboren te Etten 27 oktober 1903. 
Gesterkt door het H. Sacrament van de zie
ken overleed hij tweede Paasdag, 1 april 
1991 thuis. Na een Eucharistieviering in de 
St. Martinuskerk te Etten op 5 april werd 
zijn lichaam te rusten gelegd op het pa
rochiekerkhof van Etten. 

In zijn laatste levensdagen verlangde deze 
diepgelovige man ernaar om heen te gaan 
uit dit leven. Was hij eerder wel eens bang 
voor de dood, toen niet meer. Voortdurend 
was hij aan het bidden en nam hij afscheid 
van alles wat hem aan dit leven hechtte. 
Gert Geurts stond bekend als een vriende
lijk en behulpzaam man die weinig voor 
zichzelf verlangde maar altijd klaar stond 
voor zijn gezin en voor eenieder die een be
roep op hem deed. 
Hij heeft heel zijn leven hard gewerkt. Naast 
zijn dagtaak op de steenfabriek was er het 
vee, de akker en de tuin die hij tot op hoge 
leeftijd tot in de puntjes verzorgde. Hij deed 
het graag want hij was een groot natuurlief
hebber. 

En naast al het werk was er dan nog in 
vroeger jaren het winkeltje waar je zeven 
dagen per week terecht kon. Je houdt het 
haast niet voor mogelijk wat er vroeger alle
maal kon: Je werd wel moe, je had best 
vaak reden tot klagen , maar je deed het 
niet. Zo iemand was Gert Geurts. En toch 
genoot hij van het leven dat hem naar he
dendaagse begrippen zo weinig te bieden 
had. Zijn vrouw verloor hij al bijna 21 jaar 
geleden. In de moeili jke jaren die voor hem 
volgden werd hij geweldig goed opgevan
gen door het gezin van zijn dochter en 
schoonzoon Thea en Wim. 
Ook in de grote hulpeloosheid van zijn laat
ste levensdagen kon hij thuis blijven waar
voor hij zo dankbaar was. Thea verzorgde 
hem dag en nacht totdat hij op tweede 
Paasdag vredig insliep; hij mocht sterven in 
zijn bekende, vertrouwde omgeving. 
Moge de Heer van het leven die hij zo trouw 
gediend heeft, hem opnemen in zijn vrede . 

ONZE VADER WEES GEGROET 

Voor de vele blijken van deelneming onder
vonden na het overlijden en bij de uitvaart 
van onze zorgzame vader, groot- en over
grootvader betuigen wij u onze oprechte 
dank. 

Kinderen , klein- en 
achterkleinkinderen 


