


Wij gedenken 

GERHARDUS JOHANNES MARTINUS ROHOF 
weduwnaar van Maria Gerharda Theresia Vree-Egberts 

Hij werd geboren op 30 januari 1928 en overleed op 9 april 
2001. Na de Eucharistieviering ten uitvaart in de 
parochiekerk Maria Onbevlekt Ontvangen te Zenderen 
hebben we hem te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Ruim één jaar na het overlijden van zijn echtgenote, 
moeten we nu al afscheid nemen van Gerard. De laatste 
jaren van zijn leven waren niet de gemakkelijkste. In die tijd 
besteedde hij veel zorg aan Mies , zijn zieke vrouw. Gerard 
hield zielsveel van haar en haar heengaan veroorzaakte 
dan ook een gevoelige leegte in zijn bestaan. Want, bijna 42 
jaar trokken ze samen door het leven en deelden ze lief en 
leed. 

Het leven van Gerard heeft zich afgespeeld op 
verschillende plaatsen. Geboren en getogen in Zenderen 
kwam hij als bakkersknecht eerst in Nieuw Heeten terecht. 
Daar leerde hij Mies kennen. Samen trokken ze vervolgens 
naar Azelo waar hij als kok ging werken op de kostschool 
van de fraters Maristen. In die jaren werden ook de beide 
kinderen geboren. Gedwongen door lichamelijk ongemak 
moest Gerard echter na zestien jaar zijn werk als kok 
opgeven en volgde er een verhuizing naar Borne. Daar 
hebben ze samen vele jaren fijn gewoond. Ondertussen 
kreeg hij aangepast, administratief werk. Uiteindelijk moest 
er toch nog uitgekeken worden naar een kleinere woning. 
Die werd gevonden in Zenderen. En zo kwam Gerard, 
samen met zijn vrouw, opnieuw te wonen in de plaats van 
zijn jeugd. 

Onze gestorvene heeft zich als hardwerkende echtgenoot 
en vader steeds ingezet voor het welzijn van zijn gezin. Toen 
de kinderen de deur uit gingen kwam er ook ruimte voor 
andere dingen. Samen met Mies heeft hij van d ie ruimte 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt. 

Echte hobby's had Gerard niet maar hij kon zijn tijd wel 
vullen met bijvoorbeeld puzzelen, zorgen voor wat vee en 
later zingen bij het koor. Verder trok hij er veel op uit om 
contacten te onderhouden met familie, vrienden en 
kennissen. Die contacten vond hij gelukkig ook heel dicht 
om zich heen want hij stond op goede voet met de mensen 
uitzijn buurt. 

Zijn heengaan stemt ons verdrietig. Ook de wijze waarop 
dat gebeurde hadden we hem graag willen besparen. De 
dood kwam plotseling en heeft Gerard en ons overvallen. 
We hadden erbij willen zijn en hem willen steunen door aan 
zijn zijde te staan. 
Vanuit ons geloof weten we echter dat hij toch ook weer niet 
a lleen gestorven is. Want Eén was erbij en Hij heeft Gerard 
vastgehouden bij wat hem overkwam op die vroege 
maandagmorgen. Nu is hij opnieuw verenigd met zijn 
vrouw om wiens heengaan hij zoveel verdriet heeft gehad. 
Samen mogen zij nu voor altijd wonen in het huis van onze 
hemelse Vader. 

Dat hij mag rusten in vrede . 

Voor alle blijken van zorg en aandacht voor onze dierbare 
gestorvene zeggen wij u heel hartelijk dank. 

Familie Rohof. 


