


Ter dankbare herinnering aan 

- - Gerhardus Lambertus 
ten Vregelaar 
echtgenoot van 
Gerritdina Josephina Velthuls 

Geboren 28 september 1921 te St. lsidorus
hoeve, overleden in het Onze Lieve Vrouwe
gasthuis te Amsterdam, voorz ien van het sa
crament van de zieken, op 14 februari 1981. 
Zijn lichaam hebben we begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op 18 februari 1981 op het 
R.K. kerkhof te Buurse. 

Gerhard ging vol vertrouwen naar Amsterdam . 
Een hartoperatie zou uitkomst bieden. Daar
na hoopte hij zijn werk weer te kunnen her
vatten . Alles leek goed te gaan totdat er on
verwachts iets bij kwam. In, het bijzijn van 
vrouw, kinderen en familieleden is hij uit dit 
leven heengegaan . 

Hij zal voortleven in onze herinnering als een 
diepgelovig man. Als hij niet slapen kon pakte 
hij zijn rozenkrans en bracht zo zijn tijd door 
in gebed. Voor de kerk was hem niets te veel. 
Hij was een trouw lid en jarenlang voorzitter 
van het kerkkoor. 

Zijn gezin was voor hem alles. Hij was vol 
zorg voor vrouw en kinderen . Hij leefde ze 
voor om in liefde en respect met hu n mede
mensen om te gaan en de taak binnen de 
gemeenschap te vervu l len. Die zorg voor de 
zijnen hield hem bezig tot het laatste toe . 
Hij was daarbij een harde werker, die trouw 

aanwezig was als het nog maar en igszins 
gi ng. Geen man van vee l woorden , maar be
trouwbaar tot het uiterste. 

" Dierbare echtgenote, dank voor je liefde en 
je zorg. Blijf vertrouwen op de Heer : met 
Hem samen zullen jullie verder kunnen. 
Kinderen draagt zorg voor moeder en lu istert 
naar haar goede raad. Zorgt zo te leven dat 
je een vreugde bent voor je moeder en blijft 
steeds nauw met elkaar verbonden. Blijft mij 
in uw gebeden gedenken. " 

Voor uw blijk van medeleven tijdens de ziekte 
en het over lijden van onze lieve man en vader 
danken wij u oprecht. 


