
Hij voert mij naar wateren, 
waar ik kan rusten. 



Ter dankbare gedachtenis aan 

GERHARDUS THEODORUS SCHUT 

Hij werd geboren in Ulft op 12 juli 1929 als 
zoon van Petrus Wilhelmus Schut en Anna 
te Pas. Op 10 oktober 1956 huwde hij in de 
Martinuskerk te Gendringen met 

MARIA JO.HANNA FRERIKS 

Zij mochten het leven schenken aan twee 
kinderen , Sylvia en Nory, die dankbaar zijn 
liefde gedenken. 

Midden in een vruchtbaar leven, met nog 
zove.el plannen voor de toekomst, sloeg de 
dood ongenadig toe en brak dienbare ban
den stuk - moesten wij van Gerard afscheid 
nemen en legde hij zijn welbesteed leven in 
Gods hand op 3 november 1977. 

Lieve vrouw en dochters 

wees nu niet ve,rdrietig 
omdat gij rouw draagt om mij ; 
maar wees getroost en wanhoop niet 
ons weerzien zal zonder einde zijn . 
Hij zal verzoeten j~llie verdriet, 
voo·r mij is het vandaag feest 
omdat ·ik bij Hem ben 
de Heer God, die eeuwig leeft 
en die ons vieren voor elkaar 

geschapen heeft. 

Na God gedankt te hebben in de viering 
van de eucharistie voor alles wat Gerard 
voor ons is geweest, hebben we hem op 7 
november 1977 op het r.k. kerkhof begraven, 
waar hij na lijden nu rnst en vrede zal vin
den in God. 

Verlossing . .. .. , 

Het laatst van alle dingen is de " dood " 
Elk levend ding valt eenmaal in zijn schoot. 
Heden zal de dood mij brengen 
voorbij de grenzen , waar de wachten staan. 
Als in de winter de dagen lengen., 
zo zal het leven van mij heengaan. 

B. Sch. 

Voor uw medeleven en blij-ken van deelne
ming, welke wij mochten ondervinden tijdens 
de ziekte en bij het overlijden en de be
grafenis van mijn l,ieve man en onze dier
bare vader 

,GERHARDUS "HEODORUS SCHUT 

zeggen we u onze oprechte dank. 

M. J . Schut-Freriks 
Sylvia en Nory 

Gendringen , Wiekenseweg 6 ' 


