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Ter dankbare herinnering aan 

GERARDUS PETRUS VERMULST 

Geboren te Stiphout 29 april 1890, overleden 
8 augustus 1973 en begraven 11 augustus d.a.v. op 

het parochiekerkhof van St. Trudo, Stiphout. 

In Christelijke echt verbonden met 
Johanna Laurentla Pastoor 

Beiden bouwden zij aan een gelukkig gezin, dat 
hun leven met vreugde en dankbaarheid vervulde. 

Ze ontviel hem op 4 april 1959. 

In Antonla J. M. Althulzen vond hij een tweede 
echtgenote en levensgezellin, die hem met grote 
trouw en toewijding verzorgde en zijn hoge Jaren 
maakte tot een blijde levensavond en zijn huis tot 
een gastvrij oord voor kinderen en kleinkinderen en 
leder die zijn drempel overtrad. 
De overledene was bijna 65 jaren werkzaam lid van 
het parochiële zangkoor en droeg met ere de 
gouden onderscheiding van de St. Gregorius Ver
eniging. 
Nu Vader van ons is heengegaan gedenken wij met 
eerbied dit arbeidzaam, vrome en kunstzinnige 
leven. 
Arbeidzaam: Hij behoorde tot de oudere !leneratie, 
voor wie de arbeid een levenswet was, die begon 
bij het eerste morgenkrieken en duurde tot de late 
avond, maar die deze levenswet maakte tot een 
zegen van velen, die de vruchten plukken van deze 
noeste arbeid. 
Vroom: In zijn huls en In de kerk, dat tweevoudige 
heiligdom In het leven van Gerard wist hij een 
ere-plaats in te ruimen voor zijn Geloof en zijn 
genegenheid tot de Heer, die zijn leven kracht en 
blijdschap gaf en die arbeid zegende. 

Kunstzinnig : Hij was de onvermoeide zanger in de 
H.H. Diensten van de Kerk. Zijn hart zong voor 
hem uit als hij tot op hoge leeftijd de trappen van 
het koor besteeg en zijn stem klonk over de hoof
den der verzamelde gelovigen ter ere Gods en tot 
stichting van velen. 
Gerard, wij nemen afscheid van U voor deze tijd . 
Uw vrouw, die U missen zal om Uw goed gezel
schap en Uw hartelijke zorg en genegenheid. 
Uw kinderen, die U danken voor de zegen, die Gij 
in hun leven zijt geweest. 
De gemeenschap van Stiphout en Uw vele vrienden, 
die U hoogschatten om de vriendelijkheid en hoffe
lijkheid, waarmede Gij de gemeenschap hebt ge· 
diend. 

HIJ is dood, die zong van harte 
weg van ons eilaas, voor Immer. 
Hem is hij eenen stap genaderd, 
die de bron Is aller zangkunst 
die bron Is aller schoonheid ..... 

Wij danken U voor Uw medeleven 
en belangstelling bij het overlijden 
en de begrafenis van mijn lieve 
man, onze vader en opa. 

A. Vermulst-Althuizen 
kinderen en kleinkinderen 




