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weduwnaar van 

GEERTRUIDA MARIA H ERDER 

Hij u~rd grboren te Almrlo op 26 srprnnbrr 1924 m 
01•rrkrd. gmrrkt door hrt sacrammt iwn tb z~km in 
/w l u~ntrbo~kmhuiI u Almrlo op 8 mri 1995. 
lila dr afKhrids111mng m tÛ .St. Chroto.ffeUtrrk op 
12 mtt J.rbbm 1à; hrm WtrD<'fn op J.r1 R.K Krrkhof 
uA/mrlo. 

Ook JI wisten wij dat genezing niet meer mogelijk 
w;1.1, toch komt dit afscheid nog vrij onverwacht. 
Vader was een hde harde werker, die voor iedereen 
klaar stond. Hij had zwaar en onregclm•tig werk in 
de textidfabriek. Hij maakte heel wat overuren en 
had d.urna.ut allerlei bijbaantjes om maar zo goed 
mogcli1k ''OOr zijn gezin te kunnen zorgen. Zijn 
vrouw en <ijn drie dod>rers mochten niets tekon 
komen. Hij was trots en blij met alles wat hij voor 
lijn iuurverdiende geld kon kopen Voor zichzelf 
had hij weinig nodig en was hij gauw tevreden. 
Vader was heel gemakkelijk: hem was bet altijd 
goed. 
De dood van moeder, nu bijna us 1aar geleden, 
betekende voor vader een hele 1ware kJ.p. Zij waren 
dan ook 42 jaar getrouwd. 

Die klap is hij nooit helenu.al te boven gekomen. 
.Als ~ alleen komt te <taan. hen je ook echt alleen", 
zei hij vaak. 
Hij was niet graag alleen , maar voelde zich het 
meest op zijn gemak in zijn eigen vemouwde fami
liekring. Vader werd goed en trouw opgevangen 
door zijn kinderen. Hij was daar dankbaar voor en 
gcnooc ervan. 
Sinds januari liet Zijn gezondheid te wensen over, 
maar vader ging niet gauw naar de dokter. Na 
weken van spanning en onzekerheid ~oerd duidelijk 
dat ujn leven niet lang meer kon duren. Gelukkig IS 

hem een lange lijderuweg bespaard gebleven. Na 
moeder is nu ook vader ons onrvallen en zijn wij 
ons thuis kwijt. Wij tullen hem missen, maar w11 
blijven dankbaar voor alles W.tt hij voor ons gedaan 
en betekend heeft. WiJ mogen erop vertrouwen dat 
hij nu, weer verenigd mrt moeder voor altijd gduk
kig is bij God. 

Voor uw belangstell ong in dagen van ziekte en 
medeleven ondervonden na het overlijden van ome 
vader en opa zeggen WIJ U hierbij oprecht dank. 

Kinderen en kleinkinderen 
Almelo, mei 1995 


