
Een dankbare herinnering aan 

ANTONIUS IGNATIUS GEERTS 
weduwnaar van 

AGNES GEERTRUIDA MOORMAN 

Hij werd geboren op 1 februari 1904 te 
Enschede. Op 6 augustus 1981 is hij 
in alle rust van ons heengegaan. daar-

bij gezalfd door het H. Oliesel. 
In de Mariakerk te Enschede l:t~bben 
we in een Eucharistieviering biddend 
afscheid van hem genomen en in een 
crematieplechtigheid te Usselo hem 

toevertrouwd aan de Heer van 
alle Leven. 

Diep bedroefd om zijn heengaan, be
seffen wij tegelijkertijd hoe groot ons 
voorrecht is om zo'n zorgzame. goede 
vader en opa zo lang in ons midden 

te hebben gehad. 
Hij was een man met veel talenten. 
In het bewerken van het hout was hij 
een groot en nauwgezet vakman. 
Hij was creatief in het schilderen van 
de natuur en mensen. - Meer dan 40 
jaar stelde hij zijn muzikaal talent in 
dienst van het kerkkoor, terwijl hij 
meerdere instrumenten kon bespelen. 

Maar zijn grootste vreugde was zijn 
gezin, want hij hield van zijn vrouw 
en kinderen en hij genoot intens van 
hetgeen hij bij hen van zichzelf terug
vond. 

Toen moeder twee jaar geleden stierf, 
was dit voor hem het zwaarste offer. 
Het alleen-zijn was moeilijk voor hem 
te dragen. want hij hield van mensen 
om zich heen. 

Maar hij was een diep-gelovige man, 
in gebed heeft hij dikwijls zijn kracht 
gezocht en gevonden. 

Opnieuw verenigd met moeder. wen
sen en bidden wij hem nu alle geluk 
toe, zoals God dat ons beloofd heeft. 

Lieve vader: opa, bedankt voor alles! 
U hebt veel voor ons betekend: moge 
eeuwige rust en vreugde u nu geluk
kig maken. 

iedereen, die tijdens de laatste jaren 
van zijn leven en bij het sterven van 
onze zorgzame vader en opa heeft 
meegeleefd. willen wij langs deze weg 
heel hartelijk danken. - Voor hem en 
voor ons was dit een grote steun. 


