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Wij gedenken in dankbaarheid 

Gerhardus Johannes Kristens 
Gerrit 

echtgenoot van 
Johanna Francisca Oude Bos 

Hij werd op 25 maart 1921 geboren in de gemeente 
Losser. Na een langdurige ziekte is hij op 1 februari 
1998 gestorven in zijn huis aan de Rossummerstraat 
te Oldenzaal. Wij hebben afscheid van hem genomen 
tijdens een Eucharistieviering in de Drieëenheids
kerk, waarna we hem begeleid hebben naar zijn laat· 
ste rustplaats op het kerkhof. 

Een lieve man, een zorgzame vader en trotse opa is 
van ons heengegaan. Een man, die in zijn werkzame 
leven praktisch nooit ziek geweest is, voelde de laat
ste jaren zijn lichaam aftakelen. 
'Als ik niet meer naar mijn tuin kan gaan, dan is het 
met mij afgelopen.' Gerrit was een tevreden mens. 
Hij klaagde weinig en bij hem kon je al les goed doen. 
Hij was altijd bereid om anderen te helpen. 
Maar zijn grootste zorgzaamheid ging natuurlijk uit 
naar Annie en de kinderen. Hij was trots op zijn gezin 
en had een bijzondere aandacht voor zijn kleinkinde
ren. 

Timmeren was zijn grote hobby: de kinderledikantjes 
en de schommelpaardjes van zijn hand vlogen de deur 
uit. Voor allen die een plek hadden in zijn hart waren 
er de bloemen en de groenten uit eigen tuin. 
Zo stond Gerrit in dit leven: dienstbaar, met veel ijver 
en liefde. En zó stond hij ook gelovig in zijn leven. 
Waarvan Jezus zegt: als dat je levenshouding is, dan 
beloof ik je eeuwig leven. Bij dat gelovig-zijn paste 
zijn wens om het Sacrament van de Zieken te on!· 
vangen. Dit gebeuren heeft hij als goed en zinvol er
varen. Ook wij die achterblijven, geloven dat hij nu 
bij God is. Hij heeft het verdiend. Wij blijven hem 
dankbaar en proberen onze dankbaarheid vorm te 
geven in ons doen en laten, zoals vader ons voor
leefde. 

Wij zijn u dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte, 
het overlijden en de uitvaart van mijn man, onze va
der en opa. 

Annie Kristens-Oude Bos 
Lidy en John 
Jolanda en Peter 
en de kleinkinderen 
Linda, Mark, Marinka en Eline 




