
Dierbare herinnering aan 

Gerardus Antonius 
Paus 

Hij werd op 21 november 1924 te 
Manderveen geboren. Na fijne dagen met 
levensvreugde overleed hij plotseling in 
Blaricum op 26 december 1996. Na een 

gezongen uitvaartdienst op 30 december in de 
parochiekerk van de H. Pancratius te Tubbergen, heb
ben we hem daarna naar het crematorium "Twente" te 
Almelo begeleid. 

'"Leegte voelen wij, 
nu de tranen over zijn, 
blijft een speciale plek, 
die voor altijd de jouwe zal zijn." 

De laatste dagen van zijn leven heeft hij met veel ple
zier door kunnen brengen met zijn kinderen en klein· 
kinderen. Als opa sprak hij altijd vol trots over zijn 
kleinkinderen, hij genoot dan ook van het kerstdiner 
en de dansdemonstratie van zijn kleinzoon en klein
dochter. 
Na het overlijden van zijn eerste echtgenote heeft hij 
de levenskracht hervonden om samen met zijn Annie 
een nieuw leven op te bouwen. Samen met haar slaag-

de hij erin om er een hecht gezin van te maken. Wij 
kennen pa als een man die altijd hard heeft gewerkt en 
veel zorg had voor zijn gezin. Het werk als lasser is 
zijn lust en leven geweest, het was voor hem moeilijk 
dat hij dit werk de laatste twintig jaar om gezond
heidsredenen niet meer kon doen. Maar toch vond hij 
een stuk levensvreugde terug door het tuinieren, zijn 
konijnen en kon hij met moeder genieten van de 
natuur. Zijn praatje met de buren al dan niet over de 
heg, het kontakt met de familie en de buurt waren 
essentiële onderdelen van zijn dagelijkse levensinvul
ling. Pa was heel bereidwillig en stond steeds voor 
anderen klaar, men deed nimmer tevergeefs een 
beroep op hem. Hij stelde hoge eisen aan zichzelf, 
maar ook aan anderen en kon zijn diepste gevoelens 
soms moeilijk uiten. In feite was pa een diep gelovige 
man, dat hij nu in de hemel mag voortleven. 

Pa en opa, bedankt voor alles! 

Voor uw blijken van belangstelling na het plotselinge 
heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en opa, zeggen wij u oprecht dank. 

Annie Paus • Geerdink 
Kinderen en kleinkinderen 

7651 EM Tubbergen, 30 december 1996 
Roveniusstraat 12 


