
t Gedenkt in uw gebeden de ziel van 

Gerardus Wijlens 
Hij werd geboren te Beckum op 26 februari 1904. 
Gester kt door de genademiddelen van de 
H. Kerk gaf bij op 8 december 1970 zijn ziel aan 
zijn Schepper terug in het Gerardus Majella 
Ziekenhuis te Hengelo. Zijn lichaam werd ter 
ruste gelegd op het r.-k. Kerkhof te Beckum op 
12 december 1970. 

En Hij, die op de troon gezeten is, sprak: 
.,Zie, ik maak alles nieuw .. . 
Ik ben de Alfa en de Omega, 
de oorsprong en het einde. 
Wie dorst heeft, zal ik te drinken geven 
uit de bron van het warer des levens, om niet," 

(Boek der Openbaring). 
Het is goed dit te beseffen, nu de Heer van het 
leven Gerrit wegnam uit ons midden, die ondanks 
zijn zwakke krachten zich onstuimig met 't leven 
be?.ig hield en daarbij andere mensen wist in 
te schakelen. Zijn hulpeloze kwaal echter aan· 
vaardde geen genezing. 
Heer onze God, U p;aatst ons met een levenstaak 
in deze wereld; U roept ons terug. U weet hoe 
ontoereikend onze krachten zijn en hoe zwak 
onze goede wil, wil ons sterken, zodat wiJ in U 
alles vermogen. 
Als onze verwanten, vrienden en parochianen, 
zo ook deze parochiaan, die wij ten grave dragen. 
beneden Uw verwachtingen gebleven ziJn, vult 
U dan hun onvolkomenheden aan. Mochten zij 
ernstig gefaald hebben, Vader, vergeef het hun, 
want met Christus willen we dan graag zeggen : 
"Zij wisten niet wat zij deden, Mogen wij zo met 
allen die ons zijn voorgegaan leven met U." 
Maar, o God, geef hem de vrede. 
Mijne dierbaren, ik beo u dankbaar voor alles, 
wat gij voor mij gedaan hebt. Eens zullen wij 
elkaar weerzien op hbt Hemels Feest. 
Wij bidden voor hem, dat Ood hem niet mag 
vergeten, maar hem de eeuwige rust schenke. 




