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Dankbare herinnering aan 

FRATER GERLACHUS 

A. F. VAN GOOL 

Hij werd geboren te Tiiburg op 2 december 1915. 
HIJ trad in de Congregatie van de Fraters van 
Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 
te Tiiburg op 8 september 1933 en legde zijn 
professie voor het leven af op 15 augustus 1938. 
Hij overleed op 2 maart 2001 in de communiteit 
.Joannes Zwljsen• te Tiiburg en werd begraven op 
het kerkhof van de fraters op het landgoed 
.Steenwijk" te Vught. 

Bij alle droefheid om zijn heengaan is er grote 
dankbaarheid om dit mooie lange leven. Zijn hele 
onderwijzersloopbaan heeft frater Gertachus zijn 
beste krachten gegeven aan het basisonderwijs, 
waarin hij op vele plaatsen in Nederland werk
zaam was. In 1966 werd hij benoemd tot hoofd 
van de school In Zwolle, een taak die hij vervulde 
tot aan zijn pensioen in 1980. Daarmee sloot hij 
een rijke staat van dienst af. Naast zijn Inzet voor 
het onderwijs gaf hij zich met de talenten die hij 
ontvangen had ook ten volle aan de opbouw van 
de communiteiten waarvan hij deel uttmaakte. 
Jaren lang heeft hij zich bekwaamd In handvaar· 
digheid, en daarin ook de akte Handenarbeid 
M.O. behaald. Tot op gevorderde leeftijd heeft hij 

daarvan plezier beleefd. Uren was hij bezig met 
allerlei materialen; mooie producten kwamen er 
uit zijn hand. Gerlachus werd geplaagd door reu
matische pijnen. die hem op den duur het werken 
onmogelijk maakten. Het was een zwaar kruis 
voor hem, maar hij heeft dapper geprobeerd ook 
die levensopdracht als een echte religieus te aan
vaarden. In 1992 kwam hij naar .Joannes 
Zwijsen· , waar hij nog enkele mooie jaren kende 
tot hij genoodzaakt was van een rolstoel gebruik 
te maken omdat het lopen niet meer ging. 
Hij werd een wat stille en teruggetrokken man, die 
altijd dankbaar was voor iedere dienst die men 
hem bewees. Met zijn broers en zussen en hun 
kinderen bleef hij een hechte band onderhouden. 
Graag was hij in hun midden. De laatste maanden 
ging zijn gezondheid achteruit, maar een lang 
ziekbed is hem bespaard gebleven. Na enkele 
dagen het bed te hebben moeten houden kwam 
het verlossende einde. 
Wij zijn frater Gertacnus dankbaar voor alles wat 
hij voor ons gedaan en betekend heeft. We zijn er 
van overtuigd dat hij opgenomen Is door de Heer 
van het Leven, de Barmhartige God aan wie we 
hem in geloof willen toevertrouwen. 
Vaarwel, frater Gerlachus. Bedankt voor alles en 
rust in vrede. 

Wij danken van harte het verzorgend personeel 
en de vrijwilligers van .Joannes Zwijsen• voor hun 
liefdevolle zorg; en u allen voor uw medeleven en 
gebed in deze afscheidsviering. 

Fraters van .Joannes Zwijsen• 
Familie Van Gooi 


