
Ter dankbare herinnering aan 

GERARDUS JOZEPHUS FLINKERS 

sinds 1946 echtgenoot van Grada Bijen. 

Geboren te Weerselo 11 mei 1916. 
Aldaar overleden 13 december 19 86. 

Begraven op het parochiekerkhof van Weerselo 
17 december d.a.v. 

Hij was een dynamische persoonlijkheid en wist 
met grote voortvarendheid en doorzettingsver
mogen een bloeiende textielzaak op te zetten, 
die hij met krachtige hand leidde. Tot het laat
ste toe bleef hij zich met grote belangstelling 
hiervoor inzetten. 
Hij was vader van S kinderen en later opa van 
10 kleinkinderen. 
In z'n vrije tijd was hij een enthousiast kaarter, 
zowel met zijn vrouw als met z'n vele kaart
vrienden. Ook maakte hij vele vakantiereizen 
en was dan onvermoeibaar en niet te stuiten in 
vele, grote wandelingen door Gods prachtige 
natuur. 
Hoewel hij de laatste jaren geteisterd werd door 
een langdurige, slopende ziekte, bleef hij nog 
lang aktief in de zaak en in zijn hobby's. 

Zijn geloof gaf hem kracht en moed het leven 
te aanvaarden zoals het tot hem kwam. 
Het sacrament der zieken bracht hem de over
gave om zijn leven in Gods handen te leggen. 
Vooral ook de voortdurende zorg en toewijding 
van zijn vrouw en kinderen in zijn laatste moei
lijke strijd waren voor hem een grote steun. 
In alle rust en vrede ging hij van ons heen, na 
vele benauwdheden met angst en pijn door
worsteld te hebben. 
Moge hij nu tot eeuwige rust en vrede komen 
in Gods heerlijkheid, waarin hij geloofde en 
waarop hi.i vertrouwde. 
En moge hij vandaarnit een blijvende steun zijn 
voor zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en 
zijn vele vrienden, die hij in droefheid achter
laat. 

Voor de vele blijken van medeleven ondervon
den tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en fijne 
opa zeggen wij U hartelijk dank. 

G. Flinkers - Bijen 
Kinderen en kleinkinderen. 




