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• 14 april 1960 t 18 mei 2000 

Gerda. is geboren op 14 april 1960 te Olden· 
zaal aan de Haerstraat 143. beter bekend als 
"de Engelse tuin" en is na een ernstige ziekte 
op 18 mei 2000 van ons heengegaan. 
We hebben afscheid genomen samen met 
vrienden en bekenden op 23 mei 2000 tijdens 
een Eucharistieviering in de kerk van Maria 
Tenhemelopneming, Mariastraat te Oldenzaal 
en haar ten ruste gelegd op de begraafplaats 
aan de Hengelosestraat aldaar. 

Gerda was een vrouw uit duizenden, altijd een 
lach. altijd een grapje. en a1t11d het laatste 
woord. al zei ze het zacht. Tijdens haar kinder
jaren en haar jeugd leefde ze gelukkig op haar 
"Engelse tuin", waar ze zo vaak haar rondjes 
liep, altijd op zoek naar iets nieuws, kikkers, 
en jonge eendenkuikentjes, iets waar ze uren 
naar kon kijken en genieten. iets wat ze van 
Pa geleerd had. Op 16 december 1982 trouwde 
ze met Tonny. het huwelijk kende vele prach· 
tige momenten, maar ook waren er schaduw
zijden. het niet kunnen krijgen van kinderen en 
een ongeval iets waar ze veel verdriet van 
gehad heeft. Maar hier had ze ook het laatste 
woord, kom op JOh. hier komen we samen wel 
door. Daarnaast had ze veel plezier in het liet· 
sen, het wandelen, kaarten, voetballen en na-

tuurlijk haar tuin waar ze uren kon doorbren
gen en na gedane arbeid intens van kon ge· 
nieten. Maar de echte natuur sprak haar meer 
aan, ze zag alles: konijnen, reeën, en niet te 
vergeten hel springkruid, een ander was er al 
lang voorbij gelopen zonder maar ook iets te 
zien. Helaas werd in januari van dit jaar bij haar 
een ongeneeslijke ziekte geconstateerd. Na 
eerst goed te zijn verzorgt op de afdeling D3 
van het M.S.T., daarna door de wijkverpleging 
met name L. Bos maar zeker ook door Dr. 
Gerritsen, heeft ze ondanks haar vechtlust. het 
gevecht verloren. Een gevecht waarin ze niet 
tot rust kon komen, maar toch ook weer rust 
vond bij het geloof. Iedere avond werd er 
Lourdeswater gedronken en vaak reden we 
samen naar een Mariakapelletje om een 
kaarsje op te steken en hier even rust te ne
men. ook was het haar wens om. als je kwam 
te overlijden de Lourdeskaars die ze van Ma 
had gekregen aan te steken. Maar ondanks 
jouw ziekte waren er ook nog mooie momen· 
ten. samen uitgaan met Gerard gewoon ergens 
rondrijden, genieten van de natuur en de week· 
enden die we met ons vieren nog hebben mo
gen beleven, het zal nooit meer zo mooi ziJn 
zonder jou. 

Wij danken U voor de belangstelling, het me
deleven en de steun tijdens haar ziekte en na 
haar overlijden. 

Tonny Dierselhuis 
Ma en Gerard 


