
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft 
betekend zijn wij nu vol dierbare 

herinneringen aan mijn lieve man, onze 
lieve vader, schoonvader en allerliefste opa 

Gerhard Gregorius Kiewik 

echtgenoot van G.E. Kiewik • Oortman 

Hij werd geboren in Lonneker 17 november 
1914 en is in Enschede op 16 juli 1994 toch 
nog onverwacht overleden. 

Op 19 juli is hij na de Requiemmis in de 
St. Josephkerk te Enschede gecremeerd in 
Usselo. 

Lieve Pa en Opa, 
Het is erg moeilijk afscheid van je te nemen. 
Jouw dood kwam, ondanks dat we er op 
voorbereid waren, toch nog onverwacht. 
We zijn verdrietig maar vinden troost in de fijne 
herinneringen die we aan jou hebben. Je was 
een goede man, vader en opa en je stond 
altijd voor ons klaar. 

Naast je soms zware taak in de slagerij had je 
voldoende tijd voor je grote hobby, de tuin. 
Deze vonnde het toonbeeld van je karakter, 
schoon, opgeruimd en tot in de puntjes 
verzorgd. Je ontspanning zocht je in de natuur. 

Helaas moest je aan den lijve ondervinden hoe 
begrensd het leven is. Ten gevolge van een 
lichte beroerte werd het gezichtsvennogen 
minder en namen de funkties van je linkerhand 
af. Een echt moeilijke tijd brak aan vanaf maart 
1994 toen tengevolge van een niet onder
kende ziekte jouw benen je niet meer konden 
dragen en je zodoende niet meer de dingen 
kon doen die jij zo graag wilde doen. Een 
kenmerkende uitspraak van jou was: 
"Aan mijn gezondheid zal het niet liggen, als ik 
maar weer beter lopen kan•. 

Lieve Pa, veel hebben we aan jou te danken. 
Jouw leven blijft in ons hart gegrift. 
Vredig ben je ingeslapen. 

Voor alle blijken van belangstelling en medeleven 
na het over1ijden van mijn lieve man, onze lieve 
vader, schoonvader en allerliefste opa zeggen wij 
u hartelijk dank. 
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