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Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



t 
Dankbaar gedenken wij 

GERHARDUS SERNARDUS 
SECKERS 

echtgenoot van 
GERARDA ALEIDA MARESCH 

Geboren te Enschede 24 nov. 1932. 
Overleden na een zeer moedig 

gedragen ziekte, op 18 maart 1992, 
59 jaar oud. Na de dienst in de Sint 
Jacobuskerk op 23 maart was de 
crematie plechtigheid te Usselo. 

ZORGZAAM! 
Zo zullen we ons vader blijven herin
neren. Want vroeger al, toen we op
groeiden, wonend in de Pluimstraat 
en de Kneedweg, was zijn gezin -
moeder en de kinderen _ hem alles. 
Dit bracht hij op naast zijn inzet voor 
de zaak, die hij met twee broers aan 
het opbouwen was. 
ZORGZAAM bleef hij toen wij onze 
eigen weg zochten. Dan genoot hij 
als hij ons thuis weer allemaal samen 
zag. - Uitzonderlijk is ook altijd zijn 
zorg voor moeder geweest, toen ze 
ziek werd en steeds meer afhankelijk 
tot vier weken voor zijn heengaan. 

In de zaak gaf vader op een sterKe 
man•er leiding: hij gaf duidelijk zijn 
mening, hield zich aan zijn woord en 
verwachtte dit ook van anderen, hij 
werkte zelf hard mee en was slag
vaardig. Toch bleef hij midden tus
sen zijn medewerkers staan. 

Hij hield van 't nu1s aan de Bosweg 
en van zijn tuin. Hoeveel uren heeft 
hij daar niet doorgebracht, knutse
lend, reparerend, verzorgend? Ook 
buren en vrienden hielp hij zomoge
lijk. - Het was dan ook een hele in
breuk, toen hij bijna 2 jaar geleoen, 
het bericht van zijn ongeneeseli1ke 
ziekte kreeg. Hij heeft deze moedig 
en menswaardig gedragen, dankzij 
zijn wilskracht en optimisme, en de 
steun die hij kreeg van mensen om 
hem heen. Ook kon hij terugvallen 
op het geloof dat hij van jongsaf had 
meegekregen, het geloof dat zegt: 
"en toch" ...... . 
Bij dit geloof en bij de woorden van 
Jezus van Nazareth, willen we ons 
aansluiten: "Toch is onze God een 
God van levenden, niet van doden". 

Hartelijk dank voor uw meelevende 
belangstelling. 

Gerda en de kinderen. 


