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Dankbaar gedenken wij 

GERHARD GOORHUIS OUDE SANDERINK 

echtgenoot van 

MARIE LENTFERT 

H~ werd op 27 maan 1922 geboren Ie Weerselo. Als 
gevolg van een noodlottig ongeval werd hij op 17 decem
ber 1987 uit ons midden weggenomen. Biddend hebben 
wij afscheid van hem genomen in de St. Antoniuskerk te 
Oldenzaal op 22 december en hem daarna te ruste 
gelegd op de begraalplaa:S aldaar. 

Zo plotseling met zijn dood gekonfronteerd worden, is on
menselijk hard. W1J zijn dan ook diep verslagen en kun
nen rog nauwelijks ge'oven dat h11 niet meer 1n ons 
midden is. 
Trots was hij op z1in vrouw en kinderen: zijn zorg en 
toow1Jd1ng voor hen was grenzeloos. Samen met Ma 
zorgde hij a1tijd voor een fijn thuiskomen. Zijn kleinkin· 
deren betekenden ook veel voor hem; tiij knutselde al:11d 
wel wat voor hen en hij tiad het in zich om van nets iets 
te maken en hij beleefde daar veel plezier aan. 

H j was eer. man op wie iedereen een beroep o<on coen. 
Niets was he111 teveel. H1J stond altijd voor ie klaar. Zijn 
tomeloze inzet voor het verenigingsleven bijvoorbeeld 
spreekt nog steeds tot ons aller verbeelding. 
En m de spaarzame uurljes dat hiJ niet voor anderen aan 
net werk was, zag je hem een kaartje leggen of in de 
groentetuin werken of samen met Ma in de natuur fietsen. 
Ook daar genoot hij van. 
Lieve man, pa en opa, hoe verdrietig wij ook zijn, wij zijn 
erg dankbaar voor al'e liefde en zorg die van ie is 
uitgegaan. Dankbaar zi1n wij dat het ons gegund is 
geweest je in ons midden te hebben gehad. Moge jouw 
levensvoorbeeld ons inspireren en sterken om - zonder 
jou samen verder te gaan. Maarje leeft in ons voort Jouw 
beeld en naam met alle fijne dingen staan diep in ons hart 
gegnlt Dat kan n·ets of niemand ons meer a7nemen. 
Met pijn in het hart leggen wij ie in de handen van de 
levende God. Moge God je een bekroning en bestem
ming van geluk geven over de grenzen van de dood heen. 
J1J hebt dat verdiend 

'Beáanfct voor affes.1Qt.St in vruk. 

Wij danken u allen hartelijk voor uw steun en medeleven. 

Mevr. M. Goorhuis Oude Sandenrk-Lentlert 
kinderen en kle1nkmderen 


