
In liefde gedenken wij 

Gerardus Antonius 
Adrianus Vermeulen 
echtgenoot van Wilhelmina van Kempen 
zorgzame vader van Marion. Jolanda en Pieter 

Geboren op 30 april 1927 te Wamel. 
Plotseling overleden te Nijmegen 
11 september 1987. 
Plechtige Uitvaartdienst in de Parochiekerk 
St. Victor en Gezellen 15 september 1987, 
d.a.v.de begrafenis op de Algemene Begraaf
plaats te Wamel. 

t 
Deze goede man was pas zelf gelukkig als hij 
anderen gelukkig kon maken. 
Hij gunde iedereen het goede. Met harten ziel 
was hij verbonden met zijn gezin. 
Hij was intens gelukkig met zijn vrouw en zette 
zich geheel in voor de toekomst van zijn 
kinderen. 

Van zijn Schepper had hij een oersterk 
lichaam ontvangen en een helder verstand. 

Van de vroege morgen tot de late avond was 
hij bezig, heeft ontzettend hard gewerkt. 

Zijn plotselinge dood doet ons verlammen. 
Hoe moeten vrouw en kinderen verder, 
zonder zo'n grote steun ? 
Hijzelf is daarin het grootste voorbeeld. Hij 
wist hoe broos het leven is. 

Hij zou zelf zeggen: "een mens wordt geboren 
en moet sterven, maak van je leven iets goeds 
en besteed de tijd aangenaam". Hij zou niet 
willen dat er zo'n g root verdriet is om hem 
heen. 
Zijn grootste karaktertrekken waren immers: 
levenslust, blijheid en ondernemingsgeest. 

Dit alles kwam mede tot stand door zijn een
voud in geloof, in verbondenheid met O.L. 
Heer. Er naar streven zijn geboden te onder
houden, niet als opgelegde plicht, maar als 
richtlijnen d ie iedereen op de goede weg 
willen brengen in dit leven. 

De man van weinig woorden, maar die voor 
velen altijd klaar stond, is door de dood hier 
op aarde tot zwijgen gebracht Maar zijn leven 
zal blijven spreken. in de stilte, ontelbare 
malen, juist bij hen die hij het meest lief had. 

Moge hij nu delen in Gods Heerli jkheid, 
vertrouwend op de belofte van Jezus Christus 
"Zalig de eenvoudigen van hart, immers zij 
zullen God zien" 
Hier reeds op aarde en in de Hemel. 

Voor Uw medeleven bij de dood van mijn lieve 
man en onze fijne vader. betuigen wij U onze 
oprechte dank 

Zijn vrouw, kinderen en familie 




