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Hij werd geboren ce Denekamp op 2 mei 1928. Op 
24 november 1978 trouwden Gerard en Cobie in de 
St. Nicolaaskerk ce Denekamp. Jammer dac die gelukkig 
huwelijk naar menselijke overwegingen te vroeg en 
vrij onverwachts een einde kreeg door het overlijden 
van Gerard op S december 1989, het feest van de 
Onbevlekte Ontvangenis van Maria.; 
Gelovig en bij volle bewustzijn mochc de Kerk hem 
het Sacrament van de Zieken toedienen. Geheel over
gegeven aan God gaf hij in vrede zün leven terug aan 
zijn Schepper in het verrrouwen deelachtig re worden 
aan het eeuwige Uche. We hadden hem 12 december 
voor het laatsc in ons midden tijden< de viering van 
de H. Eucharistie, waarna we hem begraven hebben 
op ' t kerkhof van de St Nicolaasparochie re Denekamp. 

Hee grootste deel van zijn leven heeft Gerard geleefd 
en llewerkt op de boerderij. Toen z'n toch al slecht 
gezichtsvermogen in 1974 helemaal wegviel moest hij 
dit werken op het ouderlijk erf opgeven en leerde hij 
op hec Revalidatiecencrum In Apeldoorn Cobie kennen. 
De zon ging weer schijnen In zijn leven. De zorg voor 
haar mee de warme belangstelling voor mensen maak
ten Gerard bemind. 
Met zijn trouwe hond Django trok hij wandelend met 
Cobie de natuur In. Het zijn goede en mooie jaren 
geweesc. Ondanks de korte duur zullen de herinne
ringen aan deze cijd dankbaar blijven voortleven. 
Vooral ook zal zijn humor blijvend gewaardeerd worden. 

Nu hij van ons is heengegaan wil het geloof In het 
nieuwe leven van Gerard bij God ons sterken op onze 
verde1e levensweg. 

Moge God Gerard bewaren voor het leven, 
moge Hij hec licht zijn in zijn ogen. 
moge Hij zich tot hem keren 
en hem tot vrede zijn. 
de Vader. de Zoon en de heilige Geest. Amen. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden 
van mijn lieve man, onze lieve broer, zwager en oom, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 
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