
"En ik zag een nieuwe hemel 

en een nieuwe aarde." 



Door zijn voorbeeld, liefde en trouw blijft bij ons 
voortleven in dankbare herinnering mijn lieve man 
en onze geweldige vader 

GERARD HOOGEVEEN 

geboren 21 juni 1927 te Reeuwijk 
gehuwd met Diny Verheijen 12 okober 1954 te 

W1enngerwerf 
en van ons heen gegaan 24 september 1977 te 

Uithoorn. 

Papa beschouwde z1Jn leven als een geschenk en 
opdracht van God. Hij heeft met veel energie en 
vreugde zijn talenten tot ontwikkeling gebracht en 
volgens ons verveelvoudigd. 
Wij zijn dankbaar dat wij - zij het veel tekort -
zo'n man en papa hadden. Voor ons en vele an
deren zullen zijn rechtvaardigheid, oprecht joviale 
gastvrijheid en onvermoeibare werklust van grote 
betekenis zijn. 

Wij hopen dat Papa in hetgeen hij voor ons en voor 
u betekende, blijft voortleven. Dat was zijn stre
ven. Hij leefde niet voor zichzelf. 

Te plotseling heeft hij 1 maart zijn werk moeten 
beèind1gen. Van do een op de andere dag open
baarde zich een ernstige ziekte die zijn krachten 
ondermijnde. Hoewel hij het aanvankelijk moeilijk 
kon accepteren heeft hij er zich bij neergelegd. Hij 
heeft daarbij veel kracht geput uit de natuurlijke 
leef- en geneeswijze. 

Hoewel deze, vanwege het vergevorderd stadium 
van zijn ziekte, geen uiteindelijke genezing meer 
kon brengen heeft het hem veel pijn bespaard en 
zijn laatste weken draaglijker gemaakt. 
Wij hopen dat hij bij God de rust geniet die hij op 
aarde nauwelijks kende en waarnaar hij vooral de 
laatste tijd verlangde. 

Wij danken u hierbij voor uw overweldigend mede
leven tijdens zijn ziekte, uw eerbetoon bij de 
Avondwake, Eucharistieviering en Crematie. Dit zal 
voor ons een dierbare herinnering blijven en tot 
een voortdurende steun zijn. 

Hij zal tesamen met zijn vader ons aller voor
spreker zijn bij God. 

Dlny Hoogeveen-Verheijen 
Marianne en Jan 
Jos en Yvette 
Alfons 
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