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H!J w.erd geboren op 8 maart 1920 en is 
voorzien van de Sacramenten der Zieken. 
overleden op 21 augustus 1986. Wij hebben 
hem ter ruste gelegd op het kerkhof te 
Rossum . Daar wacht hij op de verrijzenis. 

Nog vrij onverwacht is Gerard gestorven. 
Op de laatste ochtend van zijn leven had 
hij. na lang wikken en wegen. een beslis· 
slng genomen over zijn boerderij waar hij 
er~ aan gehecht was. Het was alsof hij 
daar op had gewacht voor hij zijn leven 
terug kon geven aan zijn Schepper. Hard 
heeft hij gewerkt op zijn bedrijf. Veel we
derwaardigheden waar het leven zo rijk 
aan is heeft hij moeten verwerken want 
her leven van een mens verloopt vaak heel 
anders dan je zelf zou willen. Door zijn 
geestkracht was h[I In staat het leven te 
accepteren zoals het kwam. met lief en leed. 
met hoogtepunten en dieptepunten. 
Voor zich zelf eiste hij niet veel op en was 
tevreden met wat hem overkwam. 

Als rasechte Twentenaar was hij gesloten 
van karakter met een diep geworteld ge
loof in God. de Schepper van alle dingen. 
Een hechte band had hij met de naobers 
en altijd stond hij klaar om re helpen. Een 
van huls uit aangeboren liefde voor paar
den deed hem uitgroeien tot een echte 
kenner en vaak was hij aanwezig bij keu · 
ringen. Daar kon hij zichzelf zijn en zich 
uitleven temidden van zijn vele vrienden 
uit de paardenwereld. 
Lieve vrouw. Helaas moet ik je alleen ach
terlaten. We hadden samen nog enkele 
mooie jaren kunnen hebben, maar God 
heeft het anders beslist. In gedachten zul
len we bij elkaar zijn. Blijf in je gebed aan 
mij denken. Vanuit de hemel zal ik je voor
spreker zijn. totdat we bij God elkaar terug
zien. Dank je voor al je liefde en zorg. 
Maria. Moeder van Altijddurende Bijstand, 
bid voor ons. 

Ik dank u allen voor het medeleven bij het 
overlijden van mijn dierbare man. 

G. Mensink - Terhaar 


