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'7C'ij fiadden jou 

::o _graa_g in om midden 



Waarom al dil onrecht. waarom al die pi/11? 
Je wilde hier 1-.et weg. je wilde nog liJng(Jr biJ OflS ZlJtl. 

De S'7Jd was oneerlji. en geheel roet terecht. 
Jit wilde nog zo graag verder, m;i.Jr verloor /oeh 

netgevecnt 

In dankbare hernnenng aan 

Gerhardus Dionysius Franciscus Rutgers 
echtgenoot van Johanna Mana Rutgers - Vije 

vader van Han en Rob 

!-< 1 werd geboren op 20 oktober , 946 te Rectum. Hij 
~ 1n deze 'de p aats OP wndag 22 november 
'998 We '\31T1en van hem a'scheld tijdens de tit
vaartplechtigheid in de St. ~Skerk te R.,5Se'l oo 
27 november. waa-na de begrafenis l/Qfgde op het 

R.K. KerkhOf adaar. 

Gerard was op do boerdenj aan de l:nterweg te Rec
tum de derde in het gezin van tien kinderen Van jongs 
af aan Wtlrkte h1j mee en hield hij van het boerenwerk. 
Samen met Ameke. met wie hij op 7 ianuan 1977 
trouwdo. zette h 1 oe boeróerJj voort, daarbij to: hl.Il 
ove1ijden ook de dage ,,(Se zorg op ZiCh nemend voor 
z•fl belde ouders. Het y,e•k was voor hem een nobby 
tegelijk. Ze fs op het laa:st n de rolstoel controleerde 
hij nog persoon 11k hel vee voor de ve l1ng Gerard was 
een gul mens. Je kon alles van hern lenen. als 1e hem 
maar tnL11s liet, zoals h11 kon zeggen. Want hij was 
graag thuis, vol zorg en aandacht voor hot bedrijf. 
maar ook .n de warmte van zijn gfmn Hij hield van ge
ze igheod, van praten en op feOStjOS nam hij h1enn het 
voortouw. MP: veel p:ez er was hij iarenlang lod van de 
toneelverenigng .Pret na Ernst• Zo kennen we hem 
als een gezellige. rus:ige en verstand.ge man en vader, 

d c met humor óe dingen kon relativeren. maar die ook 
voorop kon staan ats het g ng om het boerenbelang 
Dan stond hij voor z11n mening. Zo bleef h• ook toen de 
laatste maanden do ernst va'.l z1in zeKte duldal9k 
werd. Noort opstandig o~ verslagen kon hj 1n ale rust 
erover denken en praten. dankbaar voor de vele bij · 
ken van meeleven. Moedig en bedachtzaam ging h11 
de strijd met Zijn ziekte aan, om nog zoveel mogelijk 
ti1d voor hem en zijn gezin te winnen. maar onver· 
t10eds werd h11 onderuitgehaald. Toch werd wel z11n li · 
chaam verslagen. maar n1e: hojze~. Samen mochten 
we hel Sacra11e0t van de Ziekenzalwlg nog vieren, 
WaarbiJ nij een ede< bedankte eri ZIJn vertrouwen in ons 
u.:sprak. 
Me: in'.ens ~erdnet retT'en WIJ afscheid van Gerard. Te 
kort mocht hij gen eten van het 1even en te kort moch
ten 1111j genieten van hem als een 1 eve man en een fijne 
vader. Maar Zijn levensmoed nomen we mee en willen 
we vasthouden om zijn vertrouwen waar to maken. In 
geloof, dat dit niet het einde ns sluiten we ons aan bij 
z1n bewuste maner vangelove~. en bidden: 
Goede God. verzacht de ~n en vernieuw ons vértrou· 
wen 1n U. Neem Gerard op n Uw roeide. dal ~ hem 
mogen weerzien n een l'llel.JW leven b<i U Amen. 

DANKBETUIGING 

Voor af r.m blyken van m9P.leven en belangstelling t11· 
dens de ziekte van Gerard en na zijn overlijden. zeggen 
wij u onze harlelijke dank. 

Anneke 
Han en Maaike 
Rob 

November 7998/Emerweg lï, Wietden 


