
Nu laat ge, o Heer uw dienaar gaan 
i11 vrede naar mv woord. 

(Lukas 2.29) 

t 
GERARD PROSS 

echtgenoot van LEIS MEENHUIS 

Gerardus Johannes Pross werd geboren te Weer
selo op 31 maart 1918. H1J trouwde In 1942 te 
Borne met Johanna Maria Jozef1na Meenhuls; zu 
schonken het leven aan 8 kinderen. HIJ overleed 
te Hengelo op woensdag 16 november 1988 en 
werd op 19 november na een plechtige M;s van 

Requiem in de St . Plechelmuskerk te Saasveld 
op het plaatseloJk kerkhof aldaar 

ter aarde besteld. 

Opvallend aan Gerard Pross was zijn trouwe 
binding aan de dingen van het leven H!) begon 
zijn brood te verdienen als chauffeur toen h1J ruim 
21 1aar oud was en had In zijn 38 arbeidsjaren 
maar twee werkgevers Hij trouwde In 1942, werd 
vader van 3 zoons en 5 dochters en heeft zich 
voor het gezin blijkens zijn onvermoeibare arbeid 
altijd intens verantwoordelijk gevoeld. Hij was een 
rustig man, zwijgzaam en onopvallend. Hij ging 
zo Z•Jn eigen wegen om de dingen van het leven 
te aanvaarden en te verwerken. Ook daerln was 
zijn binding sterk meer voor enderen niet altijd 
even doorzichtig. Toen hoj in september 1977 door 
een hersenbloeding getroffen werd en daaraan een 
halfzijdoge verlamming overhield. heeft hij dat 
noodgedwongen moeten aanvaarden en In al de 
jaren. doe volgden heeft de poging In een ander 
spoor te geraken hem de grootst mogelijke moeite 

gekost. Hij heeft zich gebonden aan zijn lot en 
dat moet zijn leven extra zwaar hebben gemaakt. 
Maar wat hij niet opgaf was het contact met de 
gezinsleden en zijn warme belangstelling vooral 
voor de kleinkinderen; onder andere ook dearon 
Is zijn trouw opmerkelijk. De bijzondere zorg die 
sinds zijn invaliditeit nodig was en doe hem on zo 
ruime mate en zo trouw os gegeven, heeft hij 
dankbaar maar ook als vanzelfsprekend ontvan
gen. want het leven was immers zo gelopen. In 
januari 1986 begon een nieuwe reeks medische 
behandelingen en sindsdien is hoj langzaam maar 
zeker achteruit gegaan. De laatste 10 weken 
bracht hij door in het ziekenhuis en hiJ heeft In 
die periode van het leven afscheid genomen. Hij 
vroeg om het sacrament van de ziekenzalving 
temidden van ziJn vrouw, kinderen en kleinklnde· 
ren. Dat was een indrukwekkend gebeuren en al 
heeft hij nog ruim 3 weken het leven behouden. 
zijn afscheid was toen reeds duidelijk. De bood· 
schap die hij naliet, luidde, Lieve kinderen. bliJf 
b1Jeen en zorg voor moeder. jullie, kle1nk1nderen. 
bedankt voor alle liefs, dat ik ven jullie heb 
gehad. De goede God behoede juli ie en hou de 
jullie bij elkaar. 

Moge hij nu rusten In een eeuwige vrede. 

Wij zijn u oprecht dankbaar voor uw medeleven 
tijdens ziekte, overlijden en begrafenis van mijn 
dierbare man, onze zorgzame vader en ope. 

J. M. J. Pross-Meenhuis 
Kinderen, behuwdkinderen 
en kleinkinderen 

Saasveld. november 1988 
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