
Te r vrome gedachtenis aan 

Gerardus Albertus Sanderink 
echtgenoot van 

Maria Schreur 
Hij werd geboren 15 januari 1883 te Losser. Hij 
stierf, na 't godvruchtig ontvangen van het Sa
crament der Zieken , op 1 juni 1964 te Groot
Age lo . Wij legden zijn lic haam de 4e juni d .a.v . 
te r uste op het katholieke Kerkhof te Ootmar
sum, in afwachting v.d. Wederkomst des Heeren. 

Onze dierbare dode stierf in de week, waar
in het Evangelie wordt voorgelezen van de uit
nodiging toe te treden tot het Rijk van God . 

Velen blijven onverschillig vanwege de be
slommeringen van de wereld. Voor de een heeft 
het kopen van een huis meer waarde dan "in te 
gaan in 't huis der eeuwigheid" . 

Voor een ander is het keuren van dieren van 
meer belang dan zichzelf te keuren voor het 
rijk Gods - voor een derde is het huwel ijks
verbond ten nadele van het verbond met God. 

De wereld legt het er op aan de mensen on
verschil lig te maken voor God . God van Z ijn 
kant schrijft voor onverschillig te zijn voor de 
were ld. 

We hebben te kiezen. Wie de wereld kiest, 
ontvangt het loon van de wereld, karig en kort
stondig. Wie God kiest, ontvangt loon van God, 
overvloedig , eeuwig . 

Voor onze dierbare dode waren bezit , bedrijf, 
huwelijk en gezin voorname dingen maar toch 
altijd ondergeschikt aan de dingen van het Rijk 
van God. 

God, bidden, de zo ndagse kerkgang, Gods ge
boden hadden de eerste plaats in zijn hart . Hij 
koos voor God. Mo ge God hem het loon geven, 
overvloedig en eeuwig. Hij dankt zijn kinderen 
voor hun liefde en toewijding, en vooral zijn 
schoondochter, die hem zul k een mooie leve ns
avond heeft bezorgd. 


