


Dankbaar gedenken wij in onze gebeden 

Gerhardus Henderikus Knegt 
en 

Susanna Maria Vinke 

Gradus werd op 7 maart 1916 geboren, Suze op 5 no
vember 1919, beiden te Erica. Op 22 augustus 1992 
zijn ze door een noodlottig ongeval om het leven geko
men. Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochie
kerk van Erica hebben wij hen op 28 augustus 1992 op 
het R.K. kerkhof te Erica de laatste eer bewezen. 

Bij geen van beiden is het leven over rozen gegaan: 
Gradus heeft in de tweede wereldoorlog gevangenschap 
gekend en Suze heeft toen een broer verloren . De spo· 
ren daarvan hebben ze een heel leven lang meegedra
gen . Vanaf het zesde levensjaar is Suze ziek geweest. 
Toch hebben deze nare ervaringen hun leven niet som
ber gemaakt. Vooral Suze was onverwoestbaar opti
mistisch. Heel vaak klonk haar gefluit door het huis. 
''Ons Vinkie fluit weer'' zei Gradus dan opgewekt. 
Beiden werden gekenmerkt door een intense zorg voor 
hun kinderen en voor elkaar. Juist door die wederzijdse 
zorg en vooral door hun rotsvast geloof konden ze. de 
vele kruisjes dragen. 

Bij menigeen is Gradus bekend als ziekenfondsbode en 
verzekeringsagent. Door weer en wind bezocht hij per 
fiets zijn mensen, die hij met raad en daad ter zijde 
stond. Wie bij hen aan de deur kwam was welkom, en 
de behoeftige ging nooit met lege handen weg. Hun le
vensstijl en denkwijze was het gevolg van een bewuste 
keuze: ze durfden hun eigen weg te gaan en openlijk 
uitkomen voor hun eerlijke overtuiging. 

Ze hadden veel eerbied voor Maria: met name een be
zoek aan Lourdes was voor hen een diepgelovige bele
ving en betekende een grote steun voor hen. Gradus 
heeft in februari nog een zware operatie ondergaan 
waar hij erg tegen op zag. Het besluit zich te laten ope· 
reren viel hem heel zwaar. Hij vreesde dat het zijn 
laatste reis zou worden. Gelukkig herstelde hij en sa
men konden ze weer van een vakantie genieten. De te
rugreis werd wel hun laatste reis: bij Donkerbroek ge· 
beurde het noodlottig ongeluk waarbij beiden omkwa
men. Hun hele leven hebben ze alles samen gedaan, 
zelfs het sterven. We hebben hun laatste wens vervuld 
door hen in Erica te begraven. 
We leven in de overtuiging dat God deze goede mensen 
bij Zich heeft genomen. Gradus en Suze leefden ook in 
het geloof dat ze in dit leven onderweg waren naar een 
eeuwige toekomst, waar ze al hun dierbaren zouden te
rugzien. 

Lieve papa en mama, rust dan in vrede en bedankt voor 
al het goede. 

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand: 
bid voor hen. 

Het zijn voor ons heel verdrietige dagen geweest. Dat 
zoveel mensen hun hartelijk meeleven hebben getoond 
heeft ons kracht en steun gegeven. Graag willen wij u 
er oprecht voor danken. 

Carin, Henry, Jeannette, 
Henk en Michiel, 
Rogier, Maanen, Celina 


