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Bidt voor de Ziel van Zaliger 

Gerardus Hendrikus Wemmers 
echtgenoot van 

Johanna Catharina Meijer 
Geboren te Millingen aan de Rijn 19 febr. 1923. na 
gesterkt te zijn door de genademiddelen van de H" 
Kerk overleden in het R . K. Ziekenhuis te Zevenaar-
23 juni 1961 en begraven op het R.K. kerkhof te: 

Lobith 27 juni 1961. ' 

Welk een zwaar offer vraagt God van ons I E~n 
dierbare man en vader werd in de bloei van zijn li! 
ven aan ons ontnomen, terwijl hij nog zo onmisbaar 
scheen voor zijn huisgezin. Plotseling werd een eindt.~ 
gemaakt aan dit zwoegende en ogenschijnlijk nog 
sterke en krachtige leven. mooi en rijk aan opofferîniJ" 
edelmoedigheid en zelfvergetenheid, zonder uiterlijk ver
toon, in de dienst van God en van zijn vrouw en 
lieve kinderen. Hij diende God in de eenvoud van 
zijn hart. door trouwe en voorbeeldige plicntsbetrach
ting van zijn dagelijks werk. Zijn huis was nederig,. 
maar bezat een schat van onderlinge liefde, vrede
en trouw. Hij verlangde niets voor zich z.elf, maar
was alles voor zijn gezin. Hij leefde gelukkig en een 
voudig met zijn vrouw. altijd samen werkend voor
hun onschuldige kinderen, die zo gehecht aan hun 
vader waren, Heer, Uw besluiten zijn ondoorgronde
lijk. wij z.ijn diep bedroefd. maar we weten. dat Giji 
oneindig wijs en goed zijt en als Vader van wedu
wen en wezen kracht geeft naar kruis. Met gebro
ken hart, maar door de kracht van het geloof en in 
edelmoedige liefde buigen wij ons hoofd en bidden. 
wij: Onze Vader, Die in de hemel zijt ... Uw wii. 
g2schiede. Mijn dierbare vrouw, wij leefden :!!amen 
in zorgvolle liefde voor on:-;e kinderen, die God ons 
schonk. Blijf een goede moeder voor hen en voed 
hen op in degelijkheid en godsdienstzin, opdat zij een 
vreugde voor U mogen zijn. De liefde is sterker dan 
de dood, blijf daarom voor mij bidden, in de hemel: 
zal ik dat doen voor U en de kinderen . opdat ons. 
gezin weer verenigd zij bij God. Mijn allerliefste kin
deren, vader is nu niet meer bij jullie. maar is naar 
O.L. Heer. Blijft braaf en weest lief en gehoorzaam 
aan moeder, die nu alleen voor jullie moet zorgen,, 
Blijft veel voor vader bidden. In de hemel zien we 
elkander terug en zullen dan voor altijd gelukkig zijn .. 

Hij ruste in de vrede van Christus. Amen. 


