


In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Antonius Lesscher 
Gerard 

echtgenoot van 
Annie Lesscher - Jannink 

Gerard werd geboren te Lonneker op 
17 november 1925. Hij overleed plotseling 

op 11 december 2003. 
Zijn Uitvaartdienst was op 16 december in 

de Mariakerk, Deumingerstraat 214 te 
Enschede. Hierna was de begrafenis op de 

Westerbegraafplaats aan de 
Hengelosestraat 487 te Enschede. 

Zingen liep als een rode draad door het 
leven van Gerard Lesscher. Vanaf zijn 7e 
jaar was hij al bij het jongenskoor. Hij kreeg 
voor trouwe dienst onderscheidingen van 
25, 40 en 50 jaar. Hier was hij buitengewoon 
trots op en terecht. De laatste jaren namen 
zijn krachten af en genoot hij vanuit de kerk
bank van de zang. Graag mocht hij bij feest
jes zijn bijdrage leveren op zijn mondharmo
nica. Met één vinger kreeg hij zelfs uit het 
orgel een behoorlijk wijsje. 

In zijn goede jaren was hij onderhoudsmon
teur bij de P.T.T. Hij ging met vervroegd pen
sioen. De tijd die hem gegeven werd 
besteedde hij met zijn vrouw aan fietsen, 
wandelen en zwemmen. Zo probeerde hij op 
krachten te blijven. De hond was zijn trouwe 
vriend. De laatste, Debby, paste wat zijn 
tempo betreft bij dit baasje. 
Gerard was vroeger leider bij de junioren 
van Emos. Later genoot hij van de wedstrij
den via de zijlijn. De laatste tijd was "het 
kastje" zijn trouwe kameraad. Herman 
Maathuis was van Jongs af zijn trouwe mak
ker en bleef dat ook in moeilijke tijden. 
De laatste tijd namen zijn krachten wat af. 
Hij had wat klachten, maar de dok1er en het 
ziekenhuis hadden hem niet als trouwe 
klant. In de morgen van 11 december was 
h~t ~lotseling met hem gedaan. Moge hij nu 
z11n 1n het huis van de Heer, zijn God, in wie 
hij altijd geloofd heeft. 

Van harte wil ik iedereen bedanken voor het 
meeleven na het plotseling overlijden van 
mijn lieve man Gerard. 
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