


Ter dankbare herinnering aan de persoon en het 
leven van 

Gerardus Antonius Vernooij 

Hij werd geboren in Werkhoven op 21 januari 1903 en 
trouwde op 8 mei 1935 met Anna Maria Machtilda 
Middelweerd. Uit dit huwelijk kwamen 13 kinderen 
voort. Na een welbesteed leven op een gemengd 
boeren-bedrijf. eerst enkele jaren aan de Nachtdijk te 
Cothen. later vele jaren aan de Herenstraat in 
Werkhoven. en nadat zijn geestelijk leven al enkele 
jaren eerder tot voltooiing was gekomen is hij 
donderdagavond 27 februari 1997 op 94-jarige 
leeftijd na het ontvangen van de ziekenzalving kalm 
overleden in zorgcentrum Beukenstein te Driebergen· 
Rijsenburg. Dinsdag 4 maart 1997 hebben wij in zijn 
lichaam te rusten gelegd op het R.K. Kerkhof van 
Werkhoven. 

In zijn jongere jaren werd het leven van Gard Vernooij 
vooral bepaald door zijn grote gezin, waarvoor hij 
economisch en pedagogisch alle zeilen moest 
bijzetten. Het was de tijd dat hij streng was voor zijn 
kinderen en moest worstelen met de nieuwe tijd. 
Geholpen door zijn heldere verstand mocht hij in zijn 
latere jaren uitgroeien tot een rijpe persoonlijkheid, 
een echte mensenkenner en een wijze vader en opa. 
mild en hartelijk, en blijvend tot een lieve echtgenoot. 

Zijn kinderen zijn dankbaar een vader gehad te hebben 
die uiteindelijk goed met de tijd mee kon. die hen kon 
stimuleren en begrijpen en bij wie ze in de leer 
mochten blijven. De kontakten werden niet weinig 
veraangenaamd door een karaktertrek van de familie: 
Hij was geestig en spitsvondig en wist boute 
beweringen te omkleden met rake en relativerende 
typeringen. 
Zijn leven heeft vervolgens vorm gekregen door het 
rooms-katholieke leven van zijn tijd, zowel door de vele 
daarmee verbonden rituele verplichtingen en genoe
gens als door de grote ommekeer die zich in dat alles 
later heeft voorgedaan. Wat ging hij altijd bewust naar 
de kerk! Hoe overtuigend ging hij zijn gezin thuis voor 
in gebed! Wat discussieerde hij graag met de pastoor 
over geestelijke zaken als de nieuwe kruiswegstaties 
en het vagevuur en met welk een devotie droeg hij . 
telkenjare de 'hemel' bij de sacramentsprocessie! Ook 
mochten wij meemaken dat hij mee kon groeien met 
de vernieuwing van het liturgische leven en de vrijheid 
van denken in zijn latere jaren. Het was voor ons een 
voorrecht een echtgenoot en vader gehad te hebben 
die ondanks veel vragen begrip en. als het enigszins 
mogelijk was. waardering kon opbrengen voor alter· 
natieve opvattingen van zijn kinderen. 
Door zijn heengaan is er een einde gekomen aan een 
groot Werkhovens boerengeslacht. Wij zijn van hun 
geslacht en bidden daarom dat de Heer van alle goeds 
hen bij Zich zal bewaren en ons de kracht zal geven 
datgene voort te zetten wat zij ons hebben voor
geleefd. 




