
Denk aan mij terug 
maar niet in de dagen van pijn en verdriet. 

Denk aan mij terug in de stralende zon 
hoe ik was toen ik alles nog kon. 



t 
Met veel liefde willen we blijven denken aan 

Albert Gerhard Fleer 

weduwnaar van 
Margaretha Ruth Timmermeester 

Hij werd op 16 maart 1930 in Losser 
geboren. Plotseling is hij van ons 

heengegaan op 12 mei 2005. 
Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk 
van de H. Maria-Geboorte te Losser, hebben 

wij hem bij moeder te rusten gelegd 
op ons kerkhof. 

Hij werd geboren in een gezin van zeven kin
deren. Op 10 mei 1961 trouwde hij met Grete 
Timmermeester. Ze kregen drie kinderen, 
twee dochters en een zoon. Hun eerste kind, 
een dochter overleed al voor de geboorte. Ze 
hadden een heel gelukkig huwelijk. Toen hij 
op 52 jarige leeftijd zonder werk kwam hielp 
hij zijn vrouw daar waar maar mogelijk was. 
Samen genoten ze van het leven. Hun reis 
naar Lourdes maakte een onvergetelijke 
indruk op hem. 

Op 25 februari 1997 overleed plotseling zijn 
vrouw. Een erg moeilijke tijd brak voor hem 
aan, maar optimistisch van aard als hij was, 
ging hij niet bij de pakken neerzitten. Hij werd 
lid van de KBO en daar leerde hij Marietje 
Tönis kennen. Ze werd een goede vriendin 
van hem, beiden hadden veel steun aan 
elkaar. Veel liefde gaf hij, en kreeg hij van zijn 
kleinkinderen. 
Met zijn gezondheid ging het de laatste jaren 
niet zo goed, er werd de ziekte van Kahler bij 
hem geconstateerd, hiervoor kreeg hij che
mokuren waar hij gelukkig niet ziek van werd. 
Drie weken geleden werd hij erg benauwd, hij 
werd opgenomen in het ziekenhuis en al snel 
kwam het vernietigende bericht dat hij nu 
kanker op meerdere plaatsen in zijn lichaam 
had. Optimistisch als hij was dacht hij met 
een chemokuur weer te genezen. Helaas 
heeft dit niet zo mogen zijn en heeft God hem 
tot zich geroepen. 

Dat hij moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer dank
baar. 

Marien en Henk 
René en Antoinet 
en kleinkinderen 


