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Theo Larnbertus Gilbers 
echtgenoot van 

Carla Gilbers - Houtbuijs 

Je benr geboren op 11 februari 1940 in Losser en benr na 
het 1.0 sterk dragen van deze onverslaanbare tiekte, voor
zirn van h.:r H. Sacrament der Ziekrn, in Nijmegen over· 
leden op 2:3 scprember 2005. De uirvaanmis vond plaats 
in de 0.L. Vrouw van Lou rdl's ktrk waarna wc je naar je 
laatste rustplaats op de begraafplaats Jonkerbos hebben 
h<"geleid. 

Je bent opgegroeid als vijfde ui t m1 g<""tin van clfkinderen. 
Twee broers en .ichr zussen waarmee jt· lief en leed lwbr 
gedeeld en waarover jij altijd vol liefde en genegenheid 
>prak. De-1.e sterke fa 111 ilieband ht'<:fi jc gt·holpm om op 
een positieve nianicr in her leven re staan en dat heb je ook 
altijd overgedragen op alle mensen om je heen. Je was een 
ag geliefde man. Iedercen wamkrnk jc rustige maar erg 
zonnige karakter. 

Na op zeer jonge ledîijd al je ccr..tc vrouw Ria te hebben 
verloren, heb je roch de krachr en liádc gevonden om 
samen met je twee jongt· kinderen verder re gaan. Jt· bent 
toen Carla ttogmg,·komen: je liew vrouw en nieuwe moeder 
voor Mark en Cynthia. Dochter Ilja uit dit rwmlt huwdijk 
maakte jouw ge-tin weer compleet. Ook hun partners en 
jouw kleinkinderen hebben jou leren ktnnen als een vro
lijkc en lcvcnslu>tige man die opcn>ron<l voor i~dercen en 
die met zijn Twentse humor altijd voor een sruk g.:zellig
heid zorgde. 
Je hebt on> de mooit· dingen van het leven laren zien: fijne 
vakanties naar zonnige oorden, je specifitkc mutiekke111.e 
onderweg daar naartoe, jt· avomuurlijke, creaticve en spor
tieve insrdling om nieuwe dingen te proberen en je aan
trekkingskracht voor wmer en de naruur. 

1 )oor de ziek re die toesloeg kreeg je leven tx:n onv~rw•duc, 
nare wending. Je was krachtig en sterk maar was mot· 
gestreden. We zijn trOt> op jt· cn erg dankbaar om war je 
ons heht gegeven. Je hoeft niet meer re vechtm. Her g..-mi> 
is onbeschrijfelijk, maar het is goed w . 

Uw mcddcven en bdangstdling tijdrns her ziek zij n en na 
lm overlijden van mijn lieve man, onze lieve pa, schoonpa 
en fijne opa zijn een grote .~teun voor ons gnvcesr. 
Hartdijk dank daarvoor. 

C:irla, 
Mark en Jana, Cynthia en Brian, 
Il ja en !lob, Karolina, Mariska 


