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Een dankbare herinnenng aan 

Gernt Derksen 
weduwnaar van Marie H1lgenberg 

Hij werd geboren te Losser op 4 maart 1912. Voorzien 
van het H. Sacrament der Zieken overleed hij in het 
ziekenhu1s van Oldenzaal op 6 februari 1996. We had
den hem op 8 februari voor het laatst 1n ons m1dden 
tijdens een Euchanstieviering in de H. Drieëenheidskerk 
te Oldenzaal, waarna we hem te ruste hebben gelegd 
op de begraafplaats aan de Hengelosestraat 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voo ons 
heeft betekend nemen we afscheid van onze lieve va
der en opa. Hij was een zachtaardig en ruimdenkend 
mens. zorgzaam voor zijn kinderen en kleinkinderen. 
Met grote toewijding heeft hiJ vele Jaren gewerkt biJ de 
Oldenzaalse politie, en ook na Zijn pensionenng bleef 
h1j aktief in kerk en maatschappij. Z1jn gezm kwam ech
ter altijd op de eerste plaats, vooral toen moeder ziek 
werd en ze niet meer altijd 1n staat was te denken en 
te doen zoals ze gewend was, heeft h11 haar met liefde 
en zorg omringd. Moeder werd al op jonge leeftijd ziek, 
en dit maakte ook vader' s leven niet gemakkelijker. 
H1j was dan ook erg gelukkig dat hij een nieuwe levens-

gezellin mocht ontmoeten, met wie hij vele jaren geluk
kig was. 
Ook al ging zijn gezondheid de laatste tijd wat meer 
achteruit, toch kwam Zijn overlijden VfiJ onverwacht. 
Afgelopen dinsdag overleed t'IJ, 1n het z,ekenhuis van 
Oldenzaal, 1n alle rust, na een leven van hard werken 
en van zorg vooral voor zijn geztn. Wij zullen hem mis
sen, en ook op 'de Molenkamp· zal hij gemist worden, 
waar hij vele 1aren erg gelukkig was en uitstekend is 
verzorgd. We gaan verder zoals htJ het zou hebben ge
wild samen zal het wellukken Als kinderen en klein
kinderen willen we zijn voorbeeld vasthouden in ons 
hart. 
Beste Gerrit, beste vader en opa, het is moeilijk te be
gnjpen dat je niet meer bij ons zult zijn. Meer dan wij 111 

woorden kunnen uitdrukken betekende je voor ons, en 
daar zijn we dankbaar voor. We wensen je de rust en 
de vrede van God toe. Zijn vrede moge met je zijn. 
Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven in de afgelopen dagen 
en t.)dens de uitvaart en begrafenis van onze lieve va
der en opa willen wij u hartelijk bedanken. 

Kinderen en kleinkinderen 


