
Sterven is als 
een zon 

die onder gaat 



t 
Een dankbare herinnering aan het leven van 

Gert Gries 
echtgenoot van Sylvia Postulart 
en papa van Sander en Raymond 

Hij werd geboren te Silvolde op 27 septem
ber 1950. Plotseling is hij van ons heen
gegaan op 15 april 1994. In een Eucharis
tieviering in de St. Antoniuskerk te Ulft op 
20 april 1994 hebben we afscheid van hem · 
genomen. Daarna hebben we hem bege
leid naar het crematorium te Doetinchem. 

Het is voor ons een verschrikkelijke klap nu 
Gert niet meer bij ons is . Hij was kernge
zond en in de bloei van zijn leven. 
En dan ineens wordt hij uit ons midden 
weggerukt. Geen woord van afscheid, geen 
dank-je-wel-voor-alles: het doet onzegbaar 
veel pijn om zijn leven zo uit handen te 
moeten geven. 
We hebben geen andere keus. We zullen 
verder moeten gaan met de vele mooie 
herinneringen, die we aan zijn leven heb
ben. Die kan niemand ons afnemen. 
Gert blijft voor ons leven als een lieve man, 
een fijne vader. Zijn zorg en zijn aandacht 
gingen allereerst uit naar ons. Wij gaven 
aan zijn leven zin en betekenis . 

Voor ons heeft hij gewerkt. Hij was een 
man, die niet gauw ergens voor terug
schrok. Hij pakte alles aan. En zeker als 
het om ons ging, was niets hem te vee l. 
We zu llen niet vergeten hoe we bijna elke 
zaterdag samen op het voetbalveld te vin
den waren. Hij kon zichbaar genieten van 
het spel van Sander en Raymond. 
Bu iten ons gezin was hij iemand, die heel 
vlug kontakt had met anderen. Hij sprak ie
dereen aan. Zijn opgewekt karakter, zijn 
gevoel voor humor, zijn verhalen: dat alles 
maakte hem bemind bij velen. 

· Hij hield ook van de natuur. Zijn tuin, zijn 
prachtige vijver: hij was er terecht trots op. 
Nu wij zijn leven uit handen moeten geven, 
nu kunnen we niets anders dan bidden, dat 
God voor hem een goede God zal zijn. 
We geloven, dat hij nu bij Hem mag leven 
voorgoed, in verbondenheid met ons allen . 
We blijven hem dankbaar om alles wat hij 
voor ons heeft gedaan en betekend. 
Gert, rust in vrede. Je was ~ blijft een lieve 
man, een fijne vader. Bedankt. 

Vo"'Cr uw blijken van medeleven, betoond 
na het overlijden en bij de uitvaart van mijn 
lieve man en onze fijne pappa betuigen wij 
u onze oprechte dank. 
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