
In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Horenberg 

echtgenoot van 
Maria Catharina Westenbroek 

H11 werd geboren te Oldebroek op 9 augus· 
tus 1917 en overleed, gesterkt door het 
Sacrament der Ziekenzalving, in het zieken
huis te Enschede op 10 mei 1995. De H. 
Euchanstie bij zijn uitvaart werd gevierd in 
de Goede Herderkerk te Enschede op 15 
mei, waarna de crematie volgde te Usselo. 

Gerhard Horenberg is zijn leven lang een 
openhartig en optimistisch mens geweest. 
Met zijn Marietje was hij ruim 44 jaar zeer 
gelukkig getrouwd en hun zoon Harry had in 
hem een vader die tevens Zijn beste vriend 
was, terwijl naderhand zijn schoondochter 
Eva de beste schoonvader kreeg die ze zich 
maar kon wensen. 
Met zijn drie kleinkinderen Laura, Frank en 
Monique waren de contacten zo liefdevol, 
dat zij heel graag liefst dagelijks bij hem 
kwamen. 

In zijn werkknng bij Menko heeft hij veel ver· 
antwoordeltjke taken toebedeeld gekregen, 
totdat hij wegens oogkwalen voortijdig moest 
stoppen. Hij hield veel van de natuur, van 
zijn tuin en zijn bloemen. 
Als diepgelovige christen bleef hij trouw aan 
de wekelijkse Eucharistie en aan zijn liefde 
tot de Moeder Gods Maria. Meer dan 30 raar 
is hij lid van het parochiekoor geweest en 
met zijn mooie basstem bleef hij ook, zolang 
het mogelijk was, zingen ter ere Gods. 
Zîjn laatse levensraren werden geteisterd 
door ziektes: hij klaagde nooit en was steeds 
optimistisch. Ruim tien dagen na de zieken· 
zalving heeft hij Zijn leven teruggegeven aan 
God: een leven dat gekenmerkt werd door 
eenvoud en blijmoedig geluk. 
Moge de Moeder Gods Maria haar trouwe 
vereerder leiden naar haar Zoon Jezus 
Christus, onze Goede Herder. tot eeuwig Ie· 
ven bij God. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve echtgenoot, on
ze zorgzame vader en opa zijn wij u zeer 
dankbaar. 
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