
In Cw.! god,·ruchtige gebeden wordt ~anhevolen de 
Ziel van Zaliger: de \X'elEd. Heer 

GERA R DUS TEUNISSEN 
weduwnaar van lt-1evr. Maria Anna Iloutkamp. 
geboren te l lerveld 6 ,\lei J84q en zacht en k.llm 
overleden te Nuland den 17 M.,~u:t J935, voorzien 
van de laatste H.H. Sacramenten n~1 een gelukkige 
echtverbintenis. V;tn ruim 60 jaren. Lid der 3e Orde 

van St. Fr~,nciscus en lid der H. f.tmîlie. 

Aan eenc edele inborst paarde hij eene oprechte 
Godsvrucht. Hij heoft zich beijverd voorde opvoeding 
der jeugd. lederen dag m den vroegen morgen ging 
hij, zoolang hij kon, ter kerke om de 11. Mis bij te 
wonen en te naderen tot de tafel des Hccrcn, naJat 
hij jaren lang God gezocht had in den eeredienst, 
den priester meer ,·an nabij bijstaande en God lof 
zin,ztnde in psdmen en orgelspel. - Hij was 
een vad<.·r der armen. Voor zijne ëchtgenoote 
met wie hij ruim 60 j,,rcn lief en leed deelde en die 
door God p.1s onl.\ngs werd weggenomen, was hij c.·cn 
trouwe Gade, voor ::ijn kroost een zorgzame en liefde$ 
volle vader,diedoor woord en , ·ooral door voorbeeld 
hen voorging op den weg der deugd, door Go I 
ruim<choot< gezegend. - 1 leer op U beb ik ge, 
hoopt en gedaan wat goeds Gij wildet; nu laat mij 
wonen in Uw land en weiden in Uw rijkdommen. 
üezc heb ik begeerd in de smeekingen v.in mijn 
hart, daarin zal ik mij verblijden. - Geliefde kin, 
deren, ik bewaar de zoetste herinnering aan Uw 
liefde voor mij. Met t ' we Moeder zegen ik U en 
Uw werk vanuit den hemel. - Blijft elkander be, 
minnen tn weest elkander tot steun. - ,"-1ijne 
kleinkinderen, die ik zoo gr;t.:i.g rondom mij z.1g, 
weest braaf en godsdienstig, gchoon;um en ijverig 
en Gods engel geleide U. - Vergeet mij niet in 
Uw gebed en Gij vooral mijn Priesterzonen, gedenkt 
ons als gij zult sta.in aan het .,ltaar . 
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