
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gerhardus Bernardus 
Monnikhof 

die geboren werd op 22 februari 1905 
in de Lutte. Zijn kerkelijk huwelijk sloot 
hij op 22 mei 1930 met 

Maria Geziena Spit, 
die overleed op 11 februari 1980. 

H1J overleed thuis op 23 maart 1987. 
Op 26 maart hebben we hem l"a een 
Eucharistieviering in de Maria Geboorte · 
kerk te losser naar zijn laatste rust
plaats begeleid op net R K. kerkhof 

Dankbaar blr1ven we ons het leven her
inneren van onze vader en opa, nu we 
afscheid van hem moeten nemen 
Het grootste gedeelte van zijn leven 
zette hij zich in voor de steenfabriek, 
waar hij 50 jaar lang met hart en ziel 
gewerkt heeft. En daarnaast betekende 
zijn gezin, zijn vrouw en Riet, alles 
voor hem. 
In losser kende iedereen hem als Ger
hard van de Bayer. Hij was gastvrij 
voor iedereen en voor zichzelf had hij 
weinig behoeften. Hij leidde een sober 
leven. 

Riet kan zich geen betere ouders voor
stellen. Vader en moeder hadden alles 
over voor haar. 
Toen moeder zeven jaar geleden stierf, 
raakte vader "zijn stuur kwijt', zoals 
hij zelf zei. Hij kon haar niet missen 
Gelukkig was er Marjorie, die voor hem 
het gemis wat verzachtte. Zij waren 
dan ook Ol'1afsche1delijk 
Het 1s fijn dat vader tnuis kon sterven. 
Hij vertrouwde erop dat Riet en Jos 
hem zouden verzorgen 
Hij was voorbereid op het afscheid, ja 
hij verlangde er zelfs naar om te ster. 
ven. Als diepgelovig mens wist hij zich 
dan weer verenigd met zijn vrouw. 
Bidden wij voor onze lieve vader en 
opa dat hij mag leven in de vreugde 
en vrede van God, waarin hi/ vast ge
loofde. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

We betuigen u onze hartelijke dank 
voor uw medeleven en belangstelling 
na het overlijden van onze lieve vader 
en opa. 

Riet en Jos 
Marjorie 


