
In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Petrus Antonius 
Zoontjes 

echtgenoot van 
Gesina Johanna Hendrika Oude Weme. 
Hij werd geboren op 7 oktober 1934 
te Losser en door de doop opnieuw ge · 
boren tot leven in Jezus Christus. Hij 
is overleden op 21 augustus 1983 in 
het ziekenhuis "De Stadsmaten" te En 
schede. Na de Eucharistieviering in de 
St. Antoniuskerk te Oldenzaal hebben 
we hem begraven op het kerkhof al
daar. Het was 25 augustus. 

,;Mijn gedachten zijn niet uw gedachten 
en uw wegen zijn mijn wegen niet; 
want zoals de hemel hoger is dan de 
aarde, zo gaan ook Mijn wegen uw 
wegen te boven en Mijn gedachten uw 
gedachten". Jes. 55, 7-9. 
Ja, deze woorden hebben we nu erva
ren. We kunnen de zin niet vinden van 
wat God met dit sterven heeft bedoeld. 
Volgens ons was zijn leven niet af. 
Zijn leven was ons allen zoveel waard. 
Ons hart zal dan ook blijven roepen 
om deze zorgzame, bescheiden, ingeto
gen, lieve man en lieve vader, die zeer 
veel van zijn kinderen hield en in gro-

te dankbaarheid de liefde en toewijding 
van zijn vrouw aanvaardde. 
Hij is in zijn leven zeer actief geweest 
en het moet hem veel moeite gekost 
hebben het onvermijdelijke te aanvaar
den. 
We bewonderen in hem de wijze waar
op hij zijn ziek-zijn heeft verwerkt, er 
op bedacht anderen er niet te zeer on, 
der te laten lijden. HiJ was een van 
die sti l le goeden die iedereen, alleen 
zichzelf niet spaart. 
De grote leegte nu, zal opgevuld wor
den door vele dierbare herinneringen, 
die wonden en helen tegelijk en door 
ons gebed dat God onze hemelse Va
der hem mag opnemen in die heerlijk· 
heid waar enkel vrede is, licht, liefde 
en leven Dit op voorspraak van onze 
moeder Maria tot wie hij een grote ver, 
ering had. 
Dat hij bij God in eeuwige vrede en 
rust zij. 

Voor uw belangstelling die wij tijdens 
ziekte en overlijden mochten ontvan
gen, zijn wij U bijzonder erkentelijk. 

Sienie Zoontjes-Oude Weme 
en kinderen. 




