
In dankbare hennr>enng denken wij terug aar> 

GERHAAOUS THEODORUS SLUlJS 

Op 6 januari 1902 aanschouwde hi1 te Oude
water het levenslicht en werd h11 door het 
H Doopsel 1n Gods Kerk opgenomen Door het 
Sacrament van het huweh1k sloot h1J op 10 no· 
vember 1943 1n de Plechelmuskerk te Saasveld 

z11n levensverbmten1s met 

JOHANNA GESIENA SPIKKERT 
Na een langdunge ziekte en blJ volle kennis ge· 
sterkt door het Sacrament van de Zieken, heeft 
God hem op 2 februari 1985 uit ons midden 
weggeroepen om voor alt1Jd blJ Hem te z11n 
T11dens de plechtige Eucharist1ev1enng en uit· 
vaart op 6 februari d.a v. 1n de parochiekerk van 
Saasveld hebben wij afscheid van hem geno· 
men en z11n lichaam op het kerkhof aldaar aan 
de aarde toevertrouwd. 1n geloof aan de glorie· 

volle verrijzenis van de doden 

Vader is van ons heengegaan, hij bere·~te de 
gezegende leeftijd van 83 iaar Tot z1J11 laatste 
levens,aar was h11 voor ziekte gespaard geble
ven. maar de laatste maanden werd h1i door 
ziekte overvallen. maar klaagde niet. h1J was er 
gelukkig mee dat hem thu!s de gewenste ver· 
zorg1ng kon worden gegeven door z11n vrouw. 
dochter en schoonzoon. Zo bracht h11 z11n laat· 
ste levensdagen 1n vrede en liefde door. Hij 
was een eenvoudig mens. hield van een ge
woon en rustig leven zonder op te va en en 
vroeo weinig 'IOOr zich zelf Vader had een 

O(.)QeWekt en bhjmOedig humeur was levens
lustig en evenwichtig van aard Met de familie 
en m de buurt had hij met iedereen een goede 
verstandhouding. H11 kon onvermoeibaar wer· 
ken precies en korrekt en was altijd van harte 
behulpzaam Ook werkte h11 ia ren aan de pasto· 
rietuin en ook wie hulp nodig had kon b11 hem 
terecht. Wat vader ons naliet; het gel.ik van 
een goed en gelovig gezinsleven. bewaren w11 
in dankbare herinnering. Als diepgelovig mens 
bleef hij, tot zijn ziekte zich openbaarde. doen 
wat hij a1ujd deed, elke zondagmorgen ruim 
voor tien uur 1n de kerk aanwez,g z11n voor de 
Hocigm1s om er z11n opwachting te maken bt1 
de Heer. met hart en ziel was hij aan de kerk 
gehecht. Toen de dood kwam. was er niets 1n 
hem dat vreesde. h11 geloofde dat God diep 
barmhartig 1s en z11n geweten zei hem. dat n1e· 
mand hem te verw11ten had Oprecht goed en 
sterk probeerde hlJ te doen. wat hem te doen 
stond als mens. als geloVIQe. Daarom moge h11 
het Paulus kunnen nazeggen. 1k heb de goede 
stnjd gestreden. de loopbaan volbracht. het ge· 
loof bewaard Nu wacht m11 de krans der ge
rechtigheid. waarmee m11 de Heer. de recht 
vaardige Rechter. zal belonen op d•e dag 
Moge vader nu leven bij God 1n eeuwige vrede. 

Johanna Ges1ena Slu1js-Sp1kkert. Anny, Johan. 
Judith en Dennis danken u oprecht voor uw 
medeleven betoond b11 ziekte. overlijden en de 
begrafenis van m11n dierbare man. onze zorgza· 
me vader en opa 
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