
GERHARDUS JOHANNES JOZEF 
PISANO 

echtgenoot van 
Gezina Johanna Spijker 

Vader werd geboren in Losser op 27 
maart 1905. Hij werd op 12 juni 1976 
door de Heer uit ons midden wegge
roepen. Uit dankbaarheid voor zijn 
leven vierden wij op 16 juni de Eucha
ristie in de parochiekerk van de H. Drie
eenheid. Daarna heeft de crematie 
plaats gevonden in Usselo. 

Vader hield er niet van om voor de 
ogen van mensen op te vallen. Door 
menselijk opzicht wilde hij zijn leven 
niet laten leiden. Met grote innerlijke 
kracht zette hij zich voor het doel, dat 
hijzelf duidelijk voor ogen had: het 
geluk in zijn huisgezin. Samen met 
moeder heeft hij gezorgd dat wij ge
lukkige kinderjaren hadden met z'n 
allen. En toen we opgroeiden was zijn 
rust en zijn oordeel voor ons een steun. 
De laatste jaren was hij blij dat wij 
graag naar huis kwamen. Want ook 
voor zijn kleinkinderen had hij een 
ruime plaats in zijn hart. Deze harte
lijke menselijke verbondenheid heeft 
hij steeds ervaren als een gave en een 

opgave van God. Zijn band met God 
zal niet door de dood verbroken zijn. 
Maar God zal hem nu binnenhalen in 
Zijn Koninkrijk om hem de bekroning 
te geven voor zijn leven. 

Vader in de hemel, Vader van Jezus 
Christus, Gij doorgrondt hart en nieren, 
Gij zult ook onze droefheid aanvaarden, 
nu wij met moeder voor dit verlies 
staan. In het vertrouwen dat Gij ons de 
kracht geeft, die wij nodig hebben, 
bidden wij : strek Uw Hand uit naar 
Vader, geef aan hem de plaats in uw 
hemels Vaderhuis, die Jezus Christus 
heeft bereid voor allen, die in zijn naam 
geloven. 

Voor de vele blijken van medeleven, 
ondervonden bij het overlijden van mijn 
lieve man en onze zorgzame vader, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

G. J. Pisano-Spijker 
Kinderen - kleinkinderen 

Oldenzaal, juni 1976 




