
Moge deze herinnering U doen bidden 
voor 

GERARDUS FIDELUS RONDHUIS, 
echtgenoot van 

MARIA JOSEPHINA ZANDERINK 

beg1ft1gd met de Pauselijke Onder
scheiding " Pro Ecclesia et Pontif1ce" 

Geboren op 24 april 1906 te Enschede 
Aldaar overleden op 10 oktober 1984. 
Vanuit de kerk van De Goede Herder 

begraven in het familiegraf op het 
r.k.kerkhof aan de Gronausest raat. 

Met het heengaan van deze door-en
door goede. beminlijke en vooral diep 
gelovige mens worden wij allen zwaar 
beproefd. 
Bijna 40 1aren is hij zeer gelukkig ge
getrouwd geweest en samen met zijn 
vrouw was hun woning aan de Gronau
sestraat een klein stukje paradijs op 
aarde. Hij woonde er zo graag en ze 
waren intens gelukkig met elkaar. 
Zijn plotseling sterven-zonder afscheid 
is dan ook zeer droevig voor zijn 
vrouw en naaste familie. 
Wellicht wat streng van aard was hij 
een hardwerkende zakenman. die met 
een zeer groot plichtsbesef en recht
vaardigheid zich heeft ingezet voor z'n 

bedrijf en in het bijzonder voor zijn 
werknemers. 
Sociaal bewogen als hij was. wist hij 
als vice-president van de St. Vincen
tiusvereniging in de St.Jozefparochie 
zijn beste krachten in te zetten voor de 
armen van de Enschedese bevolk ing. 
Zijn grote inzet voor Kerk en samenle
ving werd gewaardeerd met de pause
lijke onderscheiding 

"Pro Ecclesia et Pontitice" . 
Hij was bestuurslid van het Kath.Soc. 
Caritatief Cent rum, oprichter van de 
KJMV en beijverde zich voor de 
Verkennerij . 
Wij zijn God dankbaar, dat ik zo'n 
lieve man en wij een uitermate bezorg
de broer. zwager en oom hadden. 
Met droefheid in 't hart maar toch ook 
in vrede geven wij hem uit handen. in 
de Handen van de Levende God. 
Wij zullen proberen zijn voorbeeld na 
te volgen. want hij had een hart voor 
God en mensen - 'n hart op de rechte 
plaats. 

Voor Uw deelneming met ' t overlijden 
van mijn lieve en zeer zorgzame man, 
onze broer, zwager en oom zeggen wij 
U heel hartelijk dank. 

Mevr. M. J. Rondhuis-Zanderink 
fam. Rondhuis fam. Zanderink 


