
Dankbaar gedenken WIJ 

GERARD JAN FRANCISCUS LINNEMEIJER 
echtgenoot van Johanna Helena (.;eres. 

Hij werd geboren te Oldcn1aal op Il maart 1931. 
Hij overleed, na l~nJ?dung ~1ek te zi.Jn geweest. 
te Uithoorn op 8 $eptember 1977. l>e u1tvaartd1cnst 
in "De Burght" en de crt.'matle op Westgaarde, 

Amsterdam-O<dorp, vonden plaats 
op 12 september d.a.v. 

Hij heeft het niet gem:ikl.elijk gehad in 1ijn 
46 jarige le\·en; enkele keren \'erhu1~cn en op· 
nieuw kontakten moeten leggen. Inge die met 
thuis kon bllJ\"en, niet meer kunnen deelnemen 
aan het arbeidsproce, en <teeds meer uitge· 
ge<ehakeld raken door ziekte en onmacht . 

Toch zien we met dankbaarheid terug op ZlJn 
leven: op ziJn dicpdoon·oelde zorg om Ans en 
de kinderen. op 1i;n \'Crrnogcn om :inderen 
plotseling bh) te vctr:isscn, op 11;n bludschap als 
alles goed ging, op 21;n geloof w:iarm hiJ . 1u1st 
door zijn ziekziJn · is gcgroci•I. 

En toen hij 1ijn eind~ voelde naderen. heeft 
hij - als de 7 verstandige bruidsmeisies uit bet 
evangdie • 1ijn lamp met olie l(cvuld: om klaar 
te staan voor zijn llecr. midden op die dag, 
feest van Maria Geboorte. 

We mogen vast geloven. dat hiJ a:inzit aan 
het bruilo!tsmaal van het Lam: "waar geen tranen 
meer zijn en geen doo,1. geen rouw, geen geween 
en geen smart; want al het oude is voorbij." 
(Apokalyps 20, 4). 

Ans. Annette, John en Inge en allen van wie 
ik gehouden heb, blijft voor me bidden: 

"God. wij kunnen niet gelo\'en. 
dat zijn leven te1•erj!eefs voorbij is gegaan. 
Maar we 1erenigen on' met het geloof, 
waarin hijzelf aan U heeft v:1>t11ehouden. 
ten einde toe. 
aan U. zijn God en onze Cod. 
Wij vragen U. \'ader: 
blijf trouw aan t;w belofte. 
red hem uit de strikken van de dood ." 

(naar H . Oo>terhuis). 

ONZE \'ADER. WELS GEGROET. 

\'oor uw hartelijk medeleven ons betoond tudcns 
de l iekte en na het ovcrhiden \'3n onze lieve 
zorg1ame man en vader 

GERARD JAN FRANCISCUS LINNEMEIJER 

betuigen wij u onze welgemeende dank. 
Wij hebben uw belangstelling op hoge prijs 
gesteld. 

Uithoorn, oktober 1977 
Anna Blamanlaan 31 

) . H. Linnemeijer • Gcrcs 
en kinderen 


