


Een dankbare herinnering aan: 

Gerard Pross 
Weduwnaar van .\1arie Pross-\.Velhuis 

Geboren in Volthe op 6 februari 1915 en 
O\'erleden op 25 november 2005 in De Lutte. 

Van de Paasberg naar de mnd van het dorp De 
Lutte. Van het bos de tuin in en daar heb je bijna 
je hele leven plezier van gehad. 
Bijna 45 jaar met moeder lief en leed weten te 
delen. Daarna 13 jaar in een bemerkenswaardige 
rol als weduwnaar. En dat zonder mopperen of 
klagen. Je kracht was je opofferingsgezindheid. 
Altijd klaar staan voor je ge;dn en de gemeen
schap. met name de kerk. 

Een gelukkige jeugd in Vol the, handen uit de 
mouwen en beseffen dat je er samen met broers en 
zussen rnor moest gaan. Het harde boerenwerk 
werd ingeruild \OOr een plichtsgetrouwe baan bij 
Geldennan. 
In de oorlog, \ ia een onderduikadres, leerde je 
moeder kennen. Jullie trouwden in 1947 en von
den onderdak op de Paasberg. Samen met Gerard 
en Jos naar een eigen plek, waar de meest karak
teristieke stek van het dorp je trotse eigendom 
werd en met de geboorte van Alphons het gezin 
compleet was. 
Door noeste arbeid wist je een nieuw huis te 
realiseren en hier kwam je leven verder tot bloei 
door inzet voor w·erk en samenleving. 
Als "tuirunan" bijklussen tot in 1968 een fysiek 
ongemak werken orunogelijk maakte. Daarin 

berusten viel niet mee. Toch wist je de drdad weer 
op te pakken. 
Ook wist je nieuwe energie te krijgen in de natuur, 
door inspiratie te zoeken in de jacht en voldoening 
te vinden in je groentetuin. Dit deed je door hart 
en ziel te stoppen in zaaien, poten. groeien, 
bloeien en oogsten en dit delen met anderen. 
Daarnaast actief zijn in de Caritas. als collectant, 
als lid van de schoffelploeg, als beheerder van het 
kerkenbos en kerststalbouwer. 
Jouw kracht school in de eenvoud. Geen woorden 
maar daden, waarbij je kon genieten van alles en 
iedereen om je heen. 
Het verlies van moeder in 1992 gaf een fikse 
terugslag, maar je wist op je eigen plek en wijze 
met je leven door te gaan. Weinig eisend en veel 
gevend. 
\ilede door de goede zorg van Alphons en José, de 
altijd aanwezige Tessa, Laura en Stef in je omge
\ing, de andere kinderen, kleinkinderen. familie 
en de vele vrienden en bekenden bleef je genieten 
van het leven. Daarbij vonnden het zondagse 
kerkbezoek en daarna kopje koffie en de borrel 
aan de Tapuitstraat een wezenlijk onderdeel. 
De laatste jaren glipte het leven langzaam uit je 
vingers. Je wist, na negentig werkzame en 
waardevolle jaren dat het goed was geweest. En 
daar hebben wij vrede mee. 
Voor alles zijn wij je dankbaar. 

Rust ;acht lieve mder en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 

De Lutte, 29 nO\cmber 2005 




