
De Hm is mijn Hcràcr ; 
niets onlbmkt mij . 



Waar I iefde is 
en eensgez indheid, 
daar woont God. 

Wij vragen uw gebed voor 

GERHARD J. PIERIK 

echtgenoot van 
Geertruida Berendina ten Dam 
met wie hij meer dan 35 jaren een 
gelukkig huwelijksleven had. 
Geboren te Ambt-De lden , overl eed 
hij in het R.K. ziekenhuis te Hengelo 
op 7 november 1974. 
Wij begeleidden hem op 12 november 
naar zijn laatste rustpl aats op het 
R.K. kerkhof te Goor. 

Een goede en zorgzame vader is uit zijn fa
mi liekring heengegaan, naar een beter leven 
bij God. 
Hij was een man die het leven aandurfde, de 
verantwoo rd el ijkheid van zijn grote gezin 
nooit schuwde, maar zich inzette voor zijn 
vrouw en kinderen. Zijn levensjaren zijn niet 
gekomen "zoals de H. Schrift zegt" tot die 

van de sterken, hij had nog vele jaren kun
nen leven, en veel kunnen betekenen , voor 
zijn vrouw en jeugd ige kinderen. 
Maar Gods leiding over zijn bestaan, schijnt 
anders te zijn dan ons menselijk oordeel. 
Gelovig aanvaardde hij zelf dit zware offer, 
zijn heengaan van zi jn vrouw en kinderen 
heeft hem grote zorgen gegeven. 
Z ijn krachtige natuur deed g<!enzins vermoe
den dat hij zo spoedig docr de dood van 
zijn gezin zou worden weggenomen. 
Bidden wij daarom ; om sterkte voor zijn ge-

zin, dat God hun nu vooral de kracht en 
steun za l geven die zij nodig hebberi. 
Het is moei lij k Gods leiding over ons leven 
te aanvaarden, maar Gerhard Pierik heeft dit 
als een gelovig man, zich ze lf in Gods han
den gesteld. Hij heeft zijn kinderen voorge
leefd, dat God altijd een Vader is, onder al le 
omstand igheden van het leven, ook als deze 
schi jnbaar tegen ons zijn. 
Moge zij n ijver, zijn inzet, zi jn hardwerken, 
zijn kinderen insp ireren tot navolging van 
hun vader, zo za l zijn nagedachten is voor 
hun allen een zegening zijn . 
Laten wij in ons gebed, meer zijn gezin ge
denken dan Gerhard ze lf, hij is bij God, die 
zeker om zijn geloof en trouw aan de Kerk, 
nu hem de rust en vrede zal geven in Chris
tus ziin Heer. 

Voor uw blijken van belangste lling 
tijdens zijn ziekte en overlijden, 
zeggen wij u hartelijk dank. 

FAMILIE PIERIK 
kinderen en kleink inderen 


