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Ter dankbare nagedachtenis aan 

Gerrit Leus 

weduwnaar van 

Annie Leus-van Reem 

in de leeftijd van 70 jaar. 

Geboren te Losser 19 april 1937 

Overleden te Enschede 7 maart 2008 



Na een werkzaam leven vol zorg en 
toewijding voor zijn gezin en allen die hem 
dierbaar waren is, na het ontvangen van de 
Ziekenzalving, geheel onverwacht van ons 
heengegaan onze lieve vader, schoonvader 
en opaatje. 

"Efn wog'n, kalm an" 
Met deze woorden was Pa altijd in de weer. 
Pa was een man van hoe meer mensen, hoe 
meer vreugd. Zijn deur stond voor iedereen 
altijd open en een ieder maakte daar ook 
graag gebruik van. Koffie, een praatje waren 
heel normaal voor Pa. De laatste 5½ jaar 
waren voor Pa niet gemakkelijk, het gemis 
van zijn lieve vrouw hield hem iedere dag 
bezig en het verdriet was ook vaak zichtbaar 
aanwezig. Hij maakte van iedere dag het 
allerbeste ondanks de beperkingen die hij de 
laatste 2 jaar door operaties heeft moeten 
ondervinden. Samen met z'n kinderen, 
kleindochter en alle lieve mensen om hem 
heen kon hij de dag toch steeds opnieuw 
glans geven. Pa heeft het geloof in zijn leven 
altijd een heel eigen plek gegeven. Voor 
Gerardus had hij een bijzondere verering. 

Afgelopen week voelde Pa: "Het gaat niet 
goed". Waarom was niet duidelijk, "Wat is er 
aan de hand" vroeg Pa zich af? Vrij snel, op 
woensdag 5 maart werd zijn vermoeden 
bevestigd door de artsen en verplegend 
personeel. Alle hulp die hij nodig had is hem 
met heel veel liefde gegeven. Ondanks alle 
inspanningen en na het ontvangen van de 
Ziekenzalving hebben we Pa plotseling uit 
handen moeten geven op vrijdagmorgen 
7 maart in het ziekenhuis te Enschede. 

Wij willen iedereen die de afgelopen tijd, op 
welke manier dan ook, invulling heeft 
gegeven aan zijn leven oprecht danken voor 
alle goede zorgen en hulp die hij met beide 
handen heefi aangenomen. Wij , zijn kinderen 
en kleindochter, zijn dankbaar dat wij hem 
zolang bij ons mochten hebben. 

Alles is volbracht. 
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