
In de vrede van Christus rusten 

BERNARDUS ARNOLDUS GERRITSEN 
Geboren te Wamel 31 oktober 1S02 en door 
een tragisch ongeval overleden te Kesteren 
15 november 1977 en 

HENDRIKA WILHELMINA FRANSSEN 
Geboren te Wamel 5 J&nuarl 1903 en samen 
met haar man overleden 15 november 1977. 

Z1J werden beiden in Wemel begraven op 
18 november. 

t 
Nog maar een goed half Jaar geleden vierden 
zij samen met al hun kinderen en kle•nk•nderen 
hun gouden bruololt. Het was voor hen een on
vergetelijke dag. Een hoogtepunt 1n hun leven. 

Zij raakten er niet over uitgepraat. En wij dach
ten dat be•den nog wel enkele jaren zouden 
kunnen leven, want ze wsren nog redelijk goed 
gezond. En nu plotseling worden veder en moe
der door een tragisch ongeval ven on1 wegge
nomen. We kunnen het niet begrijpen. We kun
nen alleen maar proberen de woorden van Jezus 
zelf na te stamelen: Heer, niet mijn w• I ge
schiede, maar de Uwe. 

Wij die achterblijven kunnen alleen maar de 
mooie herinnering vast houden, die diep In ons 
hart bewaard blijft. 

Moeder, zoals zij dag en nacht voor ons ge
zorgd heeft. Die met haar eengeboren aktlvlte1t 

en optimisme alle moeiten en zorgen wist te 
overwinnen. Die ook bu lten haar gezin voor 
iedereen klaar stond. Op wie ten alle tijden 
iedereen een beroep kon doen en die ook in 
haar ouderdom meeleefde met vele gezinnen. 
\/ader die dag en nacht gewerkt heelt, accuraat 
en nauwgezet 21;n dagtaak vervulde en zelfs na 
zijn pensionering nog menig uurt)e aan het be
drijf besteedde. Die nu zo heerlijk kon genoeten 
van zijn oude dag en meer dan tevreden was als 
hij maar naar de T.V. kon kijken. 

Ja, vader en moeder genoten echt van wet het 
leven hun nog aan kleine dingen te bieden had 

Tevreden als ze waren. ze•den ze dikwijls dat 
ze het nog nooit zo goed hadden gehad. En 
daarom ook voelde iedereen er zich gemakkelijk 
thuis: men was er immers alto;d welkom. 

Wij geloven nu dat vader en moeder In Jezus, 
die ze altijd zo trouw gediend hebben, voorgoed 
een eeuwige vreugde en geluk gevonden hebben 
En wij zullen in ons gebed aan hen bl~ven 

denken en dankbaar blijven voor alles wat ~IJ 

voor ons gedaan hebben. 

Uw medeleven, betoond na het zo plotseling 
overlijden van onze ouders en grootouders, was 
voor ons een grote steun. 
Hiervoor zeggen wij U hartelijk dank. 

FAMILIE GERRITSEN 

Wamel. november 1977 


