
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gerhard Johan Vreriks 
die te Losser geboren werd 10 decem 
ber 1903. Zijn kerkelijk huwel ijk sloot 
hij te Losser 25 april 1928 met 

Maria Geertruida Elsjan. 
Eind mei 1982 kwam hiJ weer in het 
Losserse ziekenhuis met een zwak hart 
en zeer slechte longen . Een kleine voor
bereiding en hij ontving de ziekensa
kramenten in volle overgave. In de ar
men van een dochter en een zoon stierf 
hij zeer rustig 24 juni 1982. In zijn 
Maria Geboorteparochie te Losser werd 
de uitvaart gehouden op 29 juni 1982. 
Daarna crematie te Usselo. 

Als jongen werkte Johan enige tijd bij 
een molenaar. Vervolgens werkte hij, 
als vele anderen, in een textielfabriek. 
Dat was volkomen in strijd met zijn 
eigen ondernemingsgeest. Hij begon 
voor zichzelf. Johan met het pak langs 
de deur en zijn vrouw in de winkel. Er 
werd zeer hard gewerkt. Hij was eerlijk 
en er viel enige vooruitgang te be
speuren in voor iedereen armoedige 
tijden. 
Er werden 10 kinderen geboren, van 

wie 1ammergenoeg Hans reeds 17 de
cember 1973 gestorven is. 
Johan was een doorzetter: in zijn ge 
loof, in zijn gezin en bij het werk. H ij 
kon doorspreken. Toch huldigde hij ook 
het grote princiep: .,Spreken is zilver, 
zwijgen is goud". 
Hij was een goede man en vader. Men 
kon tegen hem opzien omdat hi j zijn 
zelfstandigheid zo hoog noteerde. 
Wij willen hem graag volgen in zijn 
voorbeeld, maar nog des te meer in 
zijn geloofsovertuiging : het heengaan 
van deze aarde veroorzaakt wel ver
driet, maar bezorgt de mens ook een 
allesovertreffende, altijddurende volheid 
van glorie, 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn 
l ieve man, onze zorgzame vader, schoon· 
vader en opa, betuigen wij u onze op· 
rechte dank, 

M. G. Vreriks-Elsjan 
kinderen, behuwd - en 
kleinkinderen. 




