
Dit aandenken moge U nog eens aansporen 
te bidden voor 

GERARDUS ANTONIUS TER LINDE 

Hij werd geboren te Losser 28 augustus 1912 en 
was de trouwe echt9anoot van 

CORNELIA MARIA ALEIDA OONK 
Een ongeneeslijke ziekte ta•tte 1ijn lichaam aan en 
gezalfd met het H. Sacrament der zieken, ging hij 
heen uit dete wereld de 17 5eptember 1967. Zijn 
lichaam werd te ruste geleo;id op het r . k. kerkhof 

te Hengelo 10). 

Naar de mens gesproken, is dit leven te vroeg 
geeindigd. Wat had zij n leven nog niet kunnen 
betekenen voor tijn vrouw, zijn kinderen en voor 
ons allen, die hem hebben gekend . Maar door God 
werd hij weggenomen, omdat hij in Gods ogen zijn 
le ven•taak had volbracht. En in de laahte maan
den van tijn leven. waarin hij breken moest met 
a lles, wat hem dierbaar was, toonde hij nogmaals 
op grootse wijze, wie hij in deze wereld was ge
weest: een mens met een groot geloof in God. 
met een diepe ern•t voor alles wat het le ven bood 
en met een onophoudelijke liefde voor zijn vrouw 
en zijn kinderen. Hij is uit deze wereld heengegaan, 
zoal• hij heeft geleefd. 
Daarom zal de pijn, de leegte en de stilte van zijn 
heengaan bij zijn dierbaren verzacht worden door 
de troostende gedachte, dat zijn liefde voor hen 
niet eindigt, maar hen opnieuw zal verenigen bij 
God; door zal hij als een trouw echtgenoot en 
vader op hen blijven wachten. 
Lieve vrouw, onze liefde was geworteld in God. 
die on• een• bij elkaar bracht en het is deze 
liefde, die jou en onze kinderen in staat stelde, de 
uiterste zorg en het grootste offer te brengen, 
wat van jullie wordt gevraagd. 
Dankt daarvoor! Helpt elkaar en vooral moeder in 
de moeilijke maanden, die nog komen. Blijft eens
gezind en vergeet ook mij niet, die eens je 1or9-
zame man en goede vader mocht tijn op deze 
wereld. 

Dat hij ruste in vrede. 


