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Gedenk in uw gebeden 

Gerharduc; Antoniuc; Vrielink 
weduwnaar \an 

su~"''" OUDE l ASHOF 
H11 werd geboren op 20 Januari 1901 en ,s 
voorzien van de Sacramenten der Zieken 
overleden op 21 februari 1987 Wij hebben 
hem ter ruste gelegd op het kerkhof te 
Rossum. Daar wacht hij op de \erruzenis 

Zelfs de sterke moet buigen 11oor de dood. 
Al telt hij vele levensdagen. eenmaal ,s 't 
door God gestelde aantal bcreikr. Gelukkig 
zij die ,ich steeds hebben vastgehouden 
aan hun geloof oie geprobeerd hebben 
trouw te zijn aan Gods geboden en om in 
de liefde tot God bevestigd te blijven 
Al was zijn leven sober en gingen veel ge
nietingen van het leven a11n hem voorbij 
h11 kon geru,1 sterven \\ ant hij wist dat de 
dood · n opgaan is naar de \. ader in de he
mel die el" mensen"ind oneindig liefheefr. 
Gerhard Vriehnk heeft 111 zijn lange leven 
een eigen stempel gedrukt op zijn bestaan. 
Slechts weinigen stond hij toe om door te 
dringen tot in zijn binnen,te Als rasechte 
Î\\ entenaar \\ as hij gewend om alles 10 · 
\eel mogeli1" zelf innerlijk te verwer"en 
,onder er mee re koop te lopen. l:en diep 
geloof in de God van ziJn jeugd gaf hem 

de kracht de wederwaardigheden \'an het 
leven te aan"aarden zoals ZIJ kwamen 
Zielsveel hield hij van ,un vrouw waar hij 
alles voorover had. Toen deze hem ontviel. 
voelde hij ,ich helemaal op zich zelf terug
geworpen God alleen weer hoeveel ziele 
p11n hiJ heeft moeten ,erwerken in die laat
,te jaren \'311 zijn leven Voor hem kan de 
dood een verlossing z11n 'n overgang naar 
een leven waar geen dood meer is en waar 
h11 in God zi1n vrouw terug zal zien. 
GiJ allen die miJ hebben liefgehad en met 
zorg hebben omringd Treur niet al te zeer 
over m11 Ik dank jullie voor alle zorg en 
genegenheid Eenmaal zullen we elkaar te 
rugzien bij God. 
Maria. Moeder van A111jddurende Bustand, 
bid voor on,. 

Wij danken U allen voor het medeleven 
b~ het o,erluden van 

Gerhardus Antonius Vrielink 

M. A. Zwiep Vrielink 
en familie 




