


Ter gedachtents aan

Johan Hubert Joseph Marie
Gerards

weduwnaar van

Barbara Maria GoÍIin

* 14 augustus 1923 te Lauradorp
t 30januari 2001 in het ziekenhuis te Kerkade

Tot aan zijn zestigste werd pap's leven getekend door
hard werken, eenvoud en sociale bewogenheid met het
lot van anderen. Ondanks de steun van zijn ouders
lukle het hem niet zijn jongensdroom in vervulling te
laten gaan om boer te worden. Maar een beetje boer is
hij zich altijd blijven voelen. Hij verzette zijn bakens
en bouwde een klein transportbedrijf op. Daarvan
hadden wij samen thuis een prima bestaan. Tomeloze
inzet en keihard werken: daarmee legde hij het
fundament voor dit succes. Vakanties waren hem al
die jaren vreemd. Hij had net besloten om eindelijk
wat meer van vrije tijd te genieten. toen zijn vrouw
plotseling stierf. Die klap kon hij nauwelijks
venrerken. Pas na jaren hervond hij zich enigszins.
Ruim 4 jaar geleden leerde hij BeÍtie kennen. Tussen
hen groeide een innige vriendschap. Pap zag weer zin
in zijn leven. Dankzij haar proefde hij op latere leeftijd
alsnog de genoegens van avontuurlijke vakantiereizen.

Geweldig tÍots was pap op zijn kleinkinderen. Vele
uuÍjes bracht hij spelend door met de kleintjes.
Tegelijk genoot hij van de hulp van de goterejongens
bij zijn werkzaamheden in de tuin. Hoewel hij mam
nooit vergat, vaak nog vol liefde over haar sprak,
lachte het leven hem weer toe, totdat vorig jaar
kleinzoon Edwin verschrikkelijk ziek werd en in juli
stierf. Dit was opnieuw een vreselijke schok voor hem.
In augustus werd hij zelf ziek; steeds erger en in
november bleek dat hij ongeneeslijk ziek was. Pap had
er vrede mee, had zi-in leven geleefd, was God
dankbaar voor de mooie perioden die hij mocht
ervaren. Moedig en waardig droeg hij zijn ziekÍe en
pijn, zich schamend voor de overlas! die hij meende
te veroorzaken. Zijn rotsvaste geloof en liefdevolle
verpleging in het ziekenhuis waren hem daarbij een
geweldige steun. Op 30 januari 2001 kwam een einde
aan zijn ondraaglijk lijden.
Pap, bedankt voor alles wat je ons gegeven en voor
ons betekend hebt. Wij zullen trachten jouw eenvoud
en oprechtheid ook zelf in praktijk te blijven brengen
en aan onze kinderen door te geven. Op die manier
leefje in ons voort.

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte, het overlijden
en de begrafenis van pap zeggen wij U onze oprechte
dank.

Kinderen, kleinkinderen en Bertie.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag I I maart om I l.l5 uur in de parochiekerk van
de H. Joseph te Waubach.


