
Met veel liefde willen 
wij blijvt:n denken aan: 

HENDRIKUS JOHANNES GERRJTSEN, 

echtgenoot van, 

Grada Reulink. 

Harry werd op steenworp afstand van ons buis geboren op 
25 maart 1928. :>ia gesterkt te lijn door bet Sacrament van de 
ziekenzalving, temidden van ons ge~in. is hij heengegaan op 
8 april 2001 . Na de uitvaartviering in onze parochiekerk heb
ben wij hem ter ruste gelegd op het RK. kerkhof te 
Olburgen, 12 apnl 2001. 

Plotseling stonden we als \'er.;l;igcn mensen om hem heen, in 
iiJll eigen \'ertrouwdc: slaaplamer. Zo lang als mogelijk w.is 

is vader thuis gebleven. Daar hcllben we samen gewoond, 
daar heeft hij met eindeloos veel energie gewei kt Hij deed 
hel met heel veel hefde maar uncindelijk deed hij het om er 
,.oor te zorgen dolt wij het samen goed zouden hebben. Wïj 
als kinderen hebben van hem alle kansen gekregen. 

Hij was op en top ai;rarier. met 1jjn beide IJomp.:1> op de 
grond. F.en prima 'akrf\J.ll die letterlijk van de vroege och· 
tend lot de late avond werkte, thuis mnar daarnaast ook als 
n~lknjder. en de l:ia1,1e 25 jaar als onderhoudsman op de 
camping naast ons huis . 
LcnerliJk iedereen lon tto beroep op hem do<."11 en deed dat 
ooi.. Eindeloos veel en eindeloos goed ZiJD die herinnenngeo 
die WIJ zullen bewaren .1.m zo'n onverGCtclijke man en fan · 
tastische vader, schoonvader en opa. 
Wij 1ijn aan hem \'Crplkht om dat vele goede van zijn Jc,e11 
san~n in ere te houden 

Wij zullen je verschriklelijk mis~n. maar nooit 'crgeten. 
Op Witte Donderdag hebben wij jou uit handen moeten 
geven. Ons geloof in het naderende Paasfeest zal ons tol 
steun 1ijn. 

Rust in vrede en bedwt v00t alle>. 

Voor uw meeleven in Je l;iatste maanden, voor uw aanweZJg· 
heid llij llJn uitvaart en begrafenis, zijn wij lJ zeer danlllJar. 

Grada Gerritsen • Reulink. 
kinderen en lleinkindcren 


