
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gerhardus Johannes Roesthuis 
die te Losser geboren werd 5 juli 1912, 
In Lonneker sloot hij Zijn kerkelijk hu
weli1k 3 juni 1942 met 

Berendina Gezina Peterinck. 
H iJ ontving de Z iekensakramenten en 
stierf volkomen rustig 12 december 1983 
op de boerderij. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte
parochie te Losser werd hiJ begraven 
16 december 1983. 

A ls enig kind groeide hij op, thuis, op 
de boerderij "Veekamp". Daar is hij 
zijn verdere leven altijd gebleven. Hij 
stichtte er zijn gezin met 6 zonen en 
2 dochters. Tot de oorlog werkte hij 
thuis op zijn eigen boerderij. In de 
oorlogsjaren werd dat erg moeilijk. Hij 
maakte er van alles mee, dat in zijn 
latere leven nog steeds gevolgen had. 
Omdat hij een echte natuurmens was, 
ging hij na de oorlog in de bossen wer 
ken : hout kappen, paden en sloten 
schoonmaken enz. 
H11 was een zeer godsdienstig en eer
lijk, degelijk man. Dat stempel kenmerkt 
zijn gehele gezin. Hij was een trouwe 
bezoeker van de Gerardusprocessie in 

Overdinkel. Steeds kwam hij tevreden 
terug. Klagen deed hij nooit. 
Hij werkte stoer en hard voor zijn ge
zin. Hij deed dat met liefde, voor zijn 
vrouw en kinderschaar. 
Zijn grootste hobby was het paard. 
Daar trok hij tijd voor uit om menig 
concours te bezoeken. 
De laatste 8 jaren zat hij thuis gekluis
terd op zijn stoel. Hij keek door de 
ruiten over zijn la"derijen, wachtte tot 
alle kinderen weer thuis waren en vroeg 
hun hoe zij de dag hadden doorgebracht. 
Hij wilde niet graag alleen zijn en glim
lachte wanneer hij, de streken" van zijn 
kleinkinderen bemerkte. 

"Laat Meester, m11 niet alléén 
Wien heb ik bulten U ? ... 
Immers, niet één?" 

Voor de bhJk van belangstelling en 
medeleven, betoond tijdens de ziekte 
en na het overlijden 1a1 mijn lieve man 
en onze zorgzame vader en opa, be 
tuigen wij u onze oprechte dank. 

B. G Roesthuis-Peterinck 
kinderen, behuwd· en 
kleinkinderen. 


