
We bewaren een dankbare herinnering aan 

Gerda Reekers-Brand 
sinds 21 augustus 1954 gehuwd met 

Johan Reekers 

Ze werd op 17 april 1929 in Oldenzaal ge
boren. In haar huis te Oldenzaal werd ze, op 
25 oktober 1992, plotseling door de dood 
getroffen. Na de Uitvaartmis in haar parochie
kerk, toegewijd aan Maria, hebben we van 
haar afscheid genomen in het crematorium te 
Usselo op 29 oktober. 

Gerda groeide op in een gezin van 6 kinderen. 
In 1954 trouwde ze in de Drieëenheidskerk 
met Johan Reekers, waarna ze samen ge
woond hebben in de Roveniusstraat, de 
Burgemeester Walierstraat en sinds 1975 in 
de Dellenbeekstraat 
Ze was een lieve echtgenote, intens verbon
den en bezorgd voor Johan, aan wie ze dat in 
de jaren van zijn zwakke gezondheid nog 
duidelijker liet blijken. Ze heeft hard gewerkt 
voorhaar gezin, voor I na en latervoor Herman, 
met een hartelijke genegenheid voor haar 
kleinkinderen Kim en Mark. Ook voor anderen 
stond ze altijd klaar, in de familiekring, in de 
buurt en vooral voor oudere mensen. Hoewel 

ze goed van het woord kon, leefde ze toch op 
zichzelf; liever dan erop uit te trekken ontving 
ze haar medemensen thuis, waar alles tot in 
de punijes was verzorgd. 
Ze was een gelovige vrouw, die haar steun 
vond in het gebed; ze leefde mee met haar 
parochie, ook al had ze moeite met bepaalde 
veranderingen op kerkelijk gebied; ze beleefde 
haar verbondenheid vooral via de Misviering 
op de t.v. 
In augustus 1991 werd ze getroffen door een 
ernstige ziekte. Het kostte haar moeite, dat ze 
haar werk niet meer kon doen en steeds meer 
moest afstaan. Maar ze bleef vol moed door
zetten. Toch ook met het vertrouwen, dat 
haar leven veilig was in Gods hand en dat ze 
door het lijden heen geroepen zou worden 
om te delen in het licht van onze verrezen 
Heer. 
Moge Hij haar toekomst zijn en ons allen tot 
troost. 

We zijn U bijzonder dankbaar voor uw mede
leven tijdens haar ziekte en na haar over1ijden. 

Johan Reekers, 
lna en Herman 
Kim en Mark 


