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Wil in uw gebed gedenken 

GERARDUS JULIANUS WAGELAAR 

echtgenoot van 

Gezin a Geertru ida Mar ia Hooge Venterink 

Hij werd geboren te Deurningen op 9 januari 
1927 en overleed aldaar plotseling, gesterkt 
door het Sacrament van de Z iekenzalv ing, op 
12 april 1985. Hij werd begraven op het pa
roch iële kerkhof te Deurningen op 17 april 
1985. 

Met verbijstering en als verdoofd door nie t -be
grijpen vernamen wij het bericht: ,, Gerrit 
Wagelaar is overleden. " Kon het dan nu zijn 
tijd al zijn? Zou hij ook dit bedoeld hebben 
met een spreuk d ie hij dikwijls aanhaalde: 
"Van het concert des levens krijgt niemand 
een program"? Met zijn werkzame natuur 
wilde hij nog zovee l plannen vo lvoeren , ook 
als hij straks met pensioen zou gaan , waar hij -
na een lange periode van hard werken - al naar 
begon uit te zien. 
Het kruis is ook hem niet bespaard gebleven: 
de jaren lange ziekte van z ijn echtgenote was 
voor hen beiden en hun kinderen een zware 
beproeving: toen de kinderen nog klein wa
ren, moest hij als het ware vader en moeder 
tegelijk voor haar zijn en inderdaad was hi j 
haar beider steun en toeverlaat. 

Welk een droef heid breng t zijn plotse l inge 
dood ook zi jn ouders, voor wie hij eveneens 
zoveel gedaan en betekend heeft. 
In zi jn werk was hij een secuur vakman, een 
goede en pre ttige co llega. Als l id van de 
St. --Plechelmush armon ie ste lde h ij z ijn muzi
ka le begaafdheid ten dienste van de gemeen
schap. 
Z ij n p lotsel_inge dood brengt ons het woord 
van de Heer in heri nnering : ,, Weest ook gij 
bere id, omdat de Mensenzoon komt op het 
uur waarop gij het niet verwacht. " 
(Le. 12,40) 
Laten wij bidden met hen en voor hen die hij 
moest achter laten: 
Barmhartige Heer, w ij vragen U ootmoedig, 
w il de ziel van uw dienaar genad ig aannemen 
en hem in overvloed uw barmhartigheid 
schenken en moge hij, ver lost uit de greep van 
de dood , de overgang naar het leven waardig 
worden . 
Door Ch ri stus onze Heer. Amen. 

Maria , Moteder van A l t ijddurende Bijstand, 
tot U nemen wij onze toevluch t . 

Voor uw deel neming na het over lijden van 
m ijn man en onze vader , danken w ij u harte
l ijk. 

G.G.M. Wagelaar - Hooge Venterink 
Ange li ne 
Gerd ie 


