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Gedenken wij in ons gebed 

Gerard De Leeuw 
echtgenoot van Truus Morsink 

Gerard werd geboren op 25 maart 1931 te weersela 
en hij overleed, onverwacht, op 28 januari 2000 te 
Denekamp. Na een plechtige uitvaartmis op 2 fe
bruari 2000 in de parochiekerk H. Nicelaas te 
Denekamp volgde de crematieplechtigheid te 
Usselo. 

"Ik ben het levende Brood. Als iemand van dit brood 
eet, zal hij leven in eeuwigheid" 
(Joh. 6.51.52). 

In vele opzichten is het voor Gerard bepalend ge
weest, dat hij mocht opgroeien in een gezin van acht 
kinderen. Deze familieband werd de achtergrond van 
waaruit hij leefde. Gerard volgde het voorbeeld van 
zijn vader. Na z'n HBS werd ook hij ambtenaar. Eerst 
werkte hij zes jaar bij de gemeente Hilversum, later 
bij de gemeente Oldenzaal. 

Ondertussen leerde hij Truus kennen. Op 12 novem
ber 1966 gaven zij elkaar hun ja-woord. Twee jaar 
later vonden ze aan de Geert van Woustraat te 
Denekamp een plek waar ze vele jaren gelukkig zou
den kunnen wonen en leven. Gerard bleef werken in 
Oldenzaal. Hij werd hoofd van de afdeling Huisves
ting. Dit werk als ambtenaar stond hem op het hart 
geschreven. 

Toch liet hij de gelegenheid niet voorbij gaan om in 
1988 vervroegd met pensioen te gaan. 
In het sociale leven kon hij zich goed ontplooien. Hij 
was een trouw lid van de kegelclub, waar hij met 
veel plezier aan deel nam. Hoogtepunt was zeker 
het jaar 1980 toen hij tot Prins Carnaval werd geko
zen bij de e.v. "de Köttelpeern ' . Gerard kon van het 
leven genieten. Een goede maaltijd hoorde daar 
zeker toe. 
Toch zocht hij meer en meer de geborgenheid van 
het eigen huis. De laatste jaren liet z'n gezondheid 
steeds meer te wensen over. Anderhalf jaar geleden 
kreeg, na een beroerte, z'n leven een andere wen
ding. Doordat hij minder goed de juiste woorden kon 
vinden, kwam hij meer en meer in een sociaal isole
ment. En ook dat was voor hem moeilijk te verwer
ken. Troost en steun vond hij bij Truus en in de steun 
van goede buren, familieleden en vrienden. Maar heel 
zeker ook in het geloof, dat in z'n leven een vaste 
plaats had. De band met de Kerk was voor hem van 
grote betekenis. Vanuit deze levenshouding heeft 
God hem onverwacht tot zich geroepen. 

Heer, schenk hem de eeuwige rust en het eeuwige 
licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede. 
Amen. 

Voor uw gebed en uw medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man, onze broer en zwager danken 
wij u van harte. Het geeft ons troost en sterkte voor 
de toekomst. 

G. De Leeuw-Morsink 
Fam. De Leeuw 
Fam. Morsink 


