
• Dierbare herinnering aan 
Gerhardus 
Marinus 

Echtermeijer 
sinds 12 oktober 1968 

weduwnaar van 
Susanna Hendrika Bekke 

Hij werd op 15 september 1916 te Lonneker gebo
ren. Na een kortstondig ziekbed, voorzien van het 
H. Sacrament der Zieken is hij op 31 januari 1999, 
'thuis temidden van zijn kinderen in vrede overleden. 
Na een plechtige uitvaartmis op 4 februari in de 
parochiekerk van de H. Pancratius te Tubbergen, 
hebben wij pa op het parochiekerkhof bij ma te rus
ten gelegd. 

De kinderjaren bracht pa te Lonneker door. Hij was 
vier jaar toen het gezin naar de F'leringerstraat te 
Tubbergen verhuisde. Toen hij Santje Bekke leerde 
kennen werd er al snel getrouwd, ze kwamen te 
wonen aan de Almelosestraat te Tubbergen. Pa werk
te bij de "Stoomspinnerij Twenthe" te Almelo, daar
naast had hij samen met ma de zorg voor een gezin 
met zeven kinderen, waarvan Marietje kort na de 
geboorte overleed. 
Pa was naast zijn werk en gezin ook druk met zijn 
gn~te hobby de tuin, het gehele jaar aten wij van een 
rijke opbrengst. Daarnaast kweekte hij in zijn tuin 
veel soorten bloemen, elk jaar wist hij er weer een 

bloemenpracht van de maken. In 1966 verhuisden 
we naar een groter huis, waar ma jammer genoeg 
maar twee jaar van heeft mogen genieten. Zijn ver
driet was dan ook groot, toen ma stierf. 
Pa heeft jaren moeten knokken om dit verlies een 
beetje te kunnen accepteren. Nadat kleinkinderen 
geboren werden, wilde hij voor hen mede namens 
ma een lieve opa zijn. Op tweede Kerstdag werd ma's 
verjaardag altijd nog in ere gehouden, dat was n.l. de 
familiedag waar hij intens van genoot. 
Regelmatig zocht hij zijn geliefde plekjes met de 
scooter op, om daar herinneringen op te halen en te 
genieten van de natuur. 
Samen met allen die hij liefhad, heeft hij zijn 80e 
verjaardag nog op grootse wijze kunnen vieren 
Het karakter van pa was bijzonder, door een grote 
dosis humor en tevredenheid. 

Pa voor alles wat je voor ons was en voor ons hebt 
gedaan, enorm bedankt. 
Dat je nu bij ma in de hemel mag zijn. 

Voor al uw blijken van belangstelling tijdens de ziek
te en na het overlijden van onze zorgzame vader en 
opa, zeggen wij u oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
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