
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij Uw paden kennen. 



Ter dankbare herinnering aan 

GRADUS ALBERTUS SANDERINK 

sinds 6 april 1974 weduwnaar van 

Geziena Maria Groote Punt 

Hij werd op 20 april 1891 te Volthe Ov. 
geboren. Hij ontving de ziekenzalving en 
is op 8 april 1983 gestorven. Na de Uit
vaartmis op woensdag 13 april 1983 is zijn 
lichaam begraven op het kerkhof te Beu
ningen Ov. 

Goede God, na een leven van bijna 92 
jaar zie ik met grote dankbaarheid terug 
op uw goede gaven in mijn leven. Mijn 
vreugde en mijn geluk komen uit uw hand. 
Vanaf 16 april 1916 hebben mijn dierbare 
vrouw en ik hard gewerkt voor ons op
komend gezin, dat zou uitgroeien tot 8 
kinderen . Het was in en na de oorlog 
'14 - '18 heel zuinig leven en met weinig 
tevreden zijn. Juist daardoor heb ik nog 
beter begrepen , dat vreugde en geluk niet 
vastzit aan veel geld en goed. 
Het liefst was ik in de natuur, thuis op 
ons bedrijfje of in de winterdag elders in 
de bossen om hout te hakken. Het voelen, 
dat God in ons leven kort bij ons staat, 
de Godservaring, gebeurt juist daar, waar 
de mens in het leven van elke dag zijn 

ogen goed openhoudt. In droevige dagen 
heb ik geprobeerd het leed met overgave 
te dragen. Mijn dierbare vrouw en mijn 
beide kinderen, Marie en Annie, heb ik 
naar het graf moeten dragen. Bij zulke 
momenten heb ik veel kracht gevonden 
in mijn geloof. De kerk was mij erg dier
baar. Mijn laatste gang was met de Paas
wake. Nu is mijn leven volbracht. 
De kinderen, kleinkinderen en zelfs de 
achter-kleinkinderen zag ik graag om me 
heen. In mijn laatste levenjaren was ik 
bijzonder gelukkig en blij, dank zij de grote 
zorg van Gerard en met name van Mien. 
Mijn huis werd door hun zorg en toe
wijding voor mij een paradijs. Beste vader 
en opa, wij allen dragen een dankbare 
herinnering aan U mee. U was vol levens
blijheid en leefde met ieder van ons mee. 
We proberen het goede na te volgen. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden bij het overlijden van onze 
onvergetelijke vader, behuwd,- groot- en 
overgrootvader, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

Familie Sanderink 

Klein- en achterkleinkinderen 

Beuningen , april 1983 


