
'rcr herinnering aan 

·;· Gerrit Fisscher 
echtgenoot Yan 
Johanna Maria Leeferink 

Geboren te Hengelo 18 november 1902. 
N;i het omvangen van het H. Sacrament 
<lcr 1.ieken overleden in overgave aan 
Gods heilige wil in het Sc. Elisabeth 
verpleeghuis te Delden, op 18 december 
1977. ~.i de plechtige uit\'.tartdiensc op 
22 december d.o.v. hebben wij zijn li
chaam overgebracht naJr het cremaco· 
rium te Usselo. 

Terwijl wc tegen elkaar mogen :i.eggcn dat 
hij gelukkig uit zijn lijden is verlost, dat het 
1.ó voor hem geen leven meer was worstelen 
wc co.:h met de vraag: Waarom? Waarom 
moest deze door en door goede man zoveel 
le.-d overkomen? 
Wa.1rom destijds dat ongeval in de volle 
bloei van zijn leven? En al dat lijden daarna? 
Wa:iro::1 was het hem niet gegund om sa· 
m ;n 1:1 ·t zijn goede vrouw nog wat te ge
n ' ~tc 11 vrn hun levensavond? 7.elf heeft hij 
ook mo.tcn worstelen met die vraag: waar
om? En toch .... straalde er een rust en een 
te\ rcdenheid nn hem uic die weldadig aan 
det'd en waardoor men graag met hem om
ging. 

Het is het mysterie dat met zijn lijden ook 
z::n OYergave 1-1ro.:ide aan Hem, in wie hij 
geloofde, Jie hem niet in de steek liet en 
.i.rn wie hij zich i.elf toevertrouwde. Daaruit 
putte hij de kr.1cht; daar lag het geheim. 
Lieve vro11w die mij meer dan vijftig jaar 
e~n grote Steun bene i;eweest; kinderen en 
kleinkinderen heen we nu samen God be
danken. 
Ik mag nu eroren waarvoor ik geleefd, ge· 
werkt en geleden heb. 
\X'a t je ook on~rkomt houd s.tccds ,·oor 
ogen wii: het is die op je wacht aan het 
ein<l van je lc,·en. 
Nu je binnenkort weer het Kerstfeest gaat 
vieren wor<l je eraan herinnerd dat het 
goed is te luisteren en te kijken naar Hem 
in wie God laat 7icn wat echt leven is. Zo 
kun je steeds weten wat je met je leven 
aanmoet. 

Ik dank allen en tot weerziens. 

Voor uw medcl~vcn tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame en on vergetelijke vader en opa 
:i.cggen wij u hartelijk dank. 

]. \1. FISSCHER-LEEFERINK 
kinderen en kleinkinderen 


