
Blijf my· gedenken 

vrienden. Het was 
goed samen te zy·n. 



t 
In dankbare herinnering aan 

GERRIT VEL THUIS 

weduwnaar van 

TRUUS RUPERT 

Hij werd geboren op 30 september 1930 te Hengevelde, 
gemeente Ambt Delden. Plotseling is hij gestorven op 
9 februari 1996 te Hengevelde. Na de viering van de 
Eucharistie op 14 februari in zijn parochiekerk van de 
H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde, heeft de begrafenis 
plaats gevonden op het kerkhof van deze parochie. 

Gerrit was een blijmoedig mens. Een sfeer van vreugde 
en goedheid droeg hij met zich mee. En hij was altijd in 
voor een geintje. In zijn leven is het gewone altijd mooi 
geweest. 
Zijn zorg voor zijn gezin stond boven alles. Jarenlang 
heeft hij als timmerman bij Eternit de kost verdiend. En wat 
vond hij het samen met Truus mooi, dat de kinderen het 
goed maakten. Ze konden heel tevreden en gelukkig zijn. 
Toen kwam de klap van de ziekte en het sterven van 
Truus. Juist voordat hij met de vut ging kwam hij alleen te 
staan. Toen zij meenden, dat hen nog een mooie tijd 
wachtte met elkaar, moest hij zelf voortaan "z'n zwarte 
penneke" koken en leeg eten. 
Toch is Gerrit niet bij de pakken gaan neerzitten. Hij had 
niet alleen zijn gezin. Hij had twee grote families. En waar 
hij kon gaan helpen, daar deed hij het ook. In menig huis 

heeft hij als timmerman zijn vakkunst laten zien, waarbij 
geen ruimte onbenut mocht blijven. Hij kwam altijd weer 
met het idee: "Daar kun je nog wel een paar schappen 
maken". 
Gerrit had een bekend gezicht binnen de dorpsgemeen
schap en binnen de parochie. Men deed niet gauw een 
vergeefs beroep op hem. Met een vaste groep had hij ple
zier in het ophalen van oud papier. En dan weer moest het 
kerkplein een beurt hebben en de tuin bij de pastorie ver
zorgd worden. En ook dan was gezelligheid voor Gerrit 
altijd het belangrijkste. 
Ook Gerrit werd ongeneeslijk ziek. Maar hij leefde gewoon 
door. Je hoorde hem hier heel weinig over. En hij kon 
betrekkelijk goed. Een plotselinge dood heeft hem 
gespaard voor een lijdensweg zoals Truus deze gekend 
heeft. In zijn boodschap, die hij aan zijn kinderen en klein
kinderen, die hij altijd op precies gelijke wijze behandel
de, is Gerrit heel duidelijk: "Hold vrede onder mekaar en 
goa op goeie voet samen verder". 

Heer onze God, schenk hem vrede en vreugde, 
geluk zonder einde. 
Geef dat wij in het voetspoor van Gerrit 
steeds elkaars geluk voor ogen houden. 

Voor het meeleven bij het ziek zijn en na het overlijden van 
onze lieve vader en opa zeggen wij U dank. 

Kinderen en kleinkinderen 


