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In ons geb~d en on1e herinnering g(•denkt>n 

WIJ 

Gerhardus Clemens Rondhuis 
weduwnaar van 

JOHANNA GEERTIWJl)A SRUNl:'\K 

Hij werd geboren Ie Avert'csl op 25 St'p!em
ber 1899 en O\Crleed n• hei ont.-angco van 
her H Sacrament der Zieken. 7 januHi 1990 
in her vcrplccghui9 .Gcrardu~ Majella" te De
nelcamp. Na de Requiemmis is h11 op 11 11nuari 
d o.v begraven btt 1110 gclicrde vrouw op 
het r.k. kerkhof van de Si. NtcolaaspJrochie te 
Denekamp. 

Onze zorgzame vader, schoonvader, groot- co 
overgrootvader IS n1e1 meer. Vader was een rus
tig en tevreden man die zijn hele leven hard 
heeft gewerkt voor z11n gezin en bedrijf. 

Zijn vrouw en kinderen waren hem alles. 

Na de dood van lijn vrouw, mer wie hij 61 jaar 
was getrouwd, is hij nooit meer de oude ge
worden. 

Vader was 'n godsdienstig 1oan en 'o groot ver
eerder van de H. Gerardus. Hij ging vroeger 
dan ook vaak naar Overdinkel voor de Gerardus 
Processie. 

Vader was het liefst aan het werk In de sme
derij en dit deed hi) dao nog tot zijn tachiigste 
jaar. 

Nadat hij vi1fenzest1g 1aar was geworden heeft 
h11 zich toegelegd op her siersmccdwerk. waarin 
h11 een groot vakman was en waarmee hij dan 
ook geregeld zitn kinderen co kleinkinderen 
vNras!e. 

Z11n liefhebberi1cn waren de fanfare en de vriJ
willige brandweer waar h11 Zl]n harr en ziel 
voor inzette. 

Ondanks de goede verzorg1ng in hei verpleeg
huis lag zijn har! nog studs aan de Burg. Hoog
klommerslr»! 

Zijn grootste wens was om io de afgelopen 
zomer oog een keer naar Zijn geboorceplaats 
Avereest re gaan, war helaas door z11n ziekre 
n1e1 meer mogelijk was. 

Er is nu een eind gekomen aan her leven van 
vadu. dar ons zo dierbaar was. God heeft hem 
btj Zicb geroepen en nu is hij b11 moeder. 

Samen zullen ze daar over ons waken. 

Vader rust in vrede. 

.Geen stortvloed van wacer kan de liefde blus
sen, geen rivier spoelt haar weg· . 

Hooglied 8,7 
H. Gera rdus bid voor ons. 

Voor uw deelneming ondervonden na het over
lijden van onze lieve vader, schoonvader. groot
en overgrootvader, betuigen wij U onze oprechte 
dank. 

De familie 


