
Gedenken we dankbaar 1n onze gebeden 

Johannes Marinus Geerdink 
echtgenoot van 

Geert ru ida Maria Gervink 

H11 .yerd geboren 1n Losser op 31 1anuar1 1914 
Geheel 0~1.r"3cht, nog gesterkt met hel H. Olie
sel, suerf h11 op 15 oktober 1979 Na een Eucha· 
ristiev1e11ng in de parochiekerk van de H Mar· 
tinus, hebben z11n familieleden z11n lichaam ter 
ruste gelegd op het Katholiek kerkhof van Los· 
ser Daarb1J hebben z11 hem aanbevolen in de 
zorg van de Heer Jezus. de Heer van het leven. 
Het was toen v111dag 19 oktober 1979. 

Goede ouders z11n een band in het gezin: door 
hun onder linge helde, door hun wederz11dse hulp· 
vaardigheid; ooor hun liefdevolle begele1d1ng van 
hun kinderen 1n hun groei naar vol 11assenhe1d • 
door hun warme attentie voor de gezinsleden, die 
een eigen gezin hebben ge~t1cht. Niet het minst 
ooor hun voorbeelo van een gelo·11~ vertrouwen, 
hun eerlijk gebed, hun eerbied voor Gods ga 1en 
in ons leven, met name de Eucharistie. Kinderen 
hoeven niet van buitenaf ingepompt te kri1gen, 
wat moet en niet moet in het leven. Z11 ervaren 
de schoonheid van het leven binnen de eigen 
familie en kennen uit zichzelf het echte en het 
onechte. 
Plotseling is zo'n goede vader opgeroepen uil 
ons midden. Dat raakt het hele gezin en de hele 
familie. Verslagen zitten we neer. Hoe moet hel nu 
verder? Mogen we getroost z11n door hetzelfde 
geloof, waarin onze ouders ons voorgingen. 

Er is een uitzicht, er is een toekomst De Heer 
ging ons voor door zi1n dood heen naar de glo. 
rie : ook voor ons is er een Vaderhuis, waar een 
Vader ons ontvangt in een Rijk van vreugde. 
Kinderen, zorgt goed voor Moeder en voor el
kaar. Jullie weten, hoe graag ik dat zou zien. 
L•at elkaar nooit in de steek Dank voor de goe. 
de 01ngen, die ik va'I jullie mocht ondervinden. 
Ik kon het JUi ie niet meer zeggen. Maar voor 
straks : tot ziens. 

Voor de blijken van belangstelling en mede· 
leven, betoond na het over lijden van mijn lieve 
man. onze zorgzame vader en opa, betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

G. M. Geerdink· Gervlnk 
kinderen en kleinkinderen 


