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In liefdevolle herinnering aan 

Bernardus Hermannus Gerrltzen 

echtgenoot van 

Theodora Johanna Effing 

Hij werd geboren op 19 n?vember 1920 IE'. 
Overdinkel en overleed thuis op 19 februari 
1997. 
Na 'n gezongen uitvaartviering in de H. 
Gerardus Majella kerk te Overdinkel, hebben 
we definitief afscheid van hem genomen in het 
crematorium te Usselo op 24 februari 1997. 

Je hebt je onvergetelijk gemaakt. Nooit vra
gend, nooit klagend. 
Je lasten in stilte dragend. Altijd gevend harte-
lijk en warm. " . . 
Als iedereen was zoals JIJ, was de wereld niet zo 
arm. 
Zo was pa, een stille, lieve zorgzame man, pa 

~~ 0ft]uli 1949 gaf hij zijn ja-woord aan Dora 

E ing. . . . . h" 1· f Een huwelijk van ruim 47 1aar, waarin 11 1e en 
leed heeft gedeeld. Het huwelijk werd gezegend 

met dochter Angelies. 
Zijn leven lang heeft hij hard gewerkt voor zijn 
gezin. Pa hield van marsmuziek en in die hobby 
kon hij zich uitleven, want hij was jarenlan11 
drummer bij de drumband van muziekvereni
ging Concordia. 
Pa was heel precies en secuur op alles, dat 
merkte je aan zijn uiterlijk, zijn kleding en alle 
mooie dingen in en om het huis. 
Bezorgd was hij voor zijn vrouw, voor Angelies 
en Johan en voor zijn twee ~appels, zijn 
kleinkinderen Maikel en Anouk. H1J genoot van 
jullie verf'lalen, van jullie aanwezigheid. 
Opa was een en al oor en hij 11af jullie veel lief
de. Pa had veel moeite om z11n ziekte te aan
vaarden. Hij kon en wilde niet bij ons weg. " 
In stilte heeft hij keihard gevochten voor z11n 
leven. Wij zijn heel dankbaar dat we pa thuis, 
met de zorg van velen, hebben kunnen verzo.r
gen. Pa is omringd door ons allen heel rustig 
van ons heengegaan. 
Lieve man, pa en opa, jij hebt het dapper 
gedaan, wij houden jou vast in ons hart en we 
hopen en bidden dat je nu bij God mag zijn. 

Wij danken U voor uw belangstelling en medeleven 
betoond tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze lieve pa en opa. 

Dora Gerritzen·EHlng 
Angelies en Johan 

Maikel 
Anouk 


