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Om dankbaar terug te denken aan 

Gerardus Rudolphus Michorius 
weduwnaar van Johanna Berendina Broekhuis 

Hij werd geboren te Haaksbergen op 6 december 
191 3 en de dag na zijn 66ste verjaardag beëindig
de hij zijn leven op 7 december 1979 in het 

Koningin Juliana Ziekenhuis te Hengelo Ov. 
Voor hem hebben we de dienst van de uitvaart 
en begrafenis gehouden op dinsdag 11 december, 
waarna we hem te ruste gelegd hebben op het 

r. k. kerkhof te Hengevelde. 

Wij bidden, dat hij moge rusten in vrede . 

De dood is een groot geheim; terwij l een man 
nog sterk is en maar zes en zestig jaren oud, 

overvalt het lijden en sterven hem; en de dood 
maakt een einde aan wat nog goed en van lange 
duur kon zijn. 
Moedig heeft hij gedragen het kruis van de 
vermoeiende ziekte, die hem te machtig werd, 
zijn lichaam door en door aantastte, maar zijn 
geest niet doodde, zijn geest die helder bleef 
tot het laatste, st ille moment, waarop hij zijn 
leven teruggaf aan zijn God en Heer, in Wie hij 
rotsvast geloofde, Die deze rechtschapen man , 
1 ieve vader en opa , trouwe echtgenoot, zal ont
vangen in zijn hemels vaderhuis. 

Hij heeft geworsteld met de dood, zijn leven lang 
droeg hij in. zichzelf verdriet om echtgenote en 
kinderen; en zelf moest hij , onverwacht, de dood 
voor ogen zien, waarop hij zich moedig voorbe

reidde door gebed en ziekenza lving, gesteund 
door zijn kinderen en aangetrouwden die hem ter 
zijde stonden. 
Vader, u blijft in ons voortleven: je oprecht 
geloof, je bidden en werken, je strijd op leven 
en dood; terwij l een klein-kind geboren werd 
ging u heen ; de één gaat de ander komt; uw 
vrolijk karakter, uw leven met de dood, alles 
blijft ons bij, we vergeten u nooit. 

Wij danken iedereen hartelijk voor uw meeleven 

in ziekte en sterven, va n onze dierbare vader, 

sc\oonvader en lieve opa. 

Familie Michorius 

Hengevelde, dece:mber 1979 


