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In dankbaarheid gedenken wij 

Gerhard Johannes Mersmann 

echtgenoot van Sannie Dassen 
eerder weduwnaar van Martha Ekkelboom 

Voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken 
overleed hij op 24 maar1 2004 te Losser. 

Op 30 maar1 2004 hebben wij hem na een gezongen 
uitvaar1mis te ruste gelegd op het 

R. K. kerkhof aldaar. 

Gerhard werd geboren op 25 oktober 1923 te Losser. 
Hij is opgegroeid in een gezin met 7 kinderen waar
van er twee op zeer jonge leeftijd zijn overleden. 
Hij kon zijn creativiteit leggen in het maken van 
prachtige meubels toen hij zijn opleiding van meubel
maker had afgesloten, later werd hij Chef meubel
maker. 
Op een gegeven moment ontmoette hij Martha 
Ekkelboom en trouwde met haar. Helaas bleef hun 
huwelijk kinderloos maar de deur stond altijd open 
voor iedereen. Rita heeft daar ook altijd een tweede 
thuis gevonden. 
Lange tijd was Martha ziek en Gerhard heeft haar 
verzorgd. Zij overleed in 1988. 
Daarna kwam hij moeder tegen en ze trouwden op 
65-jarige leefhjd. "Elk jaar dat we bij elkaar mogen 
blijven, is een geschenk van God" zeiden ze beiden. 
Dat werden 15 mooie jaren. 

Moeder had 9 kinderen en al vele kleinkinderen, 
Gerhard werd voor ons als een vader en een hele 
fijne opa. We konden alti jd b ij hem terecht en hij 
probeerde ons te sturen zoals hij het graag zag. 
Samen met moeder geno:en ze van de reizen naar 
Lourdes, Du~sland en de vele wandelingen door het 
Arboretum in De Lutte. Maar het meest genoten ze 
van elkaar, hun liefde voor elkaar was uniek. Waar de 
een was, was de ander ook. 
Gerhard had al jaren een slechte gezondheid en de 
laatste ti jd waren de zorgen erg groot. In oktober 
werd het echt kritiek toen hij een ernstige long
ontsteking kreeg en hij had vanaf d ie tijd veel zorg 
nodig. Zes weken geleden zi1n ze verhuisd naar het 
nieuwe zorgflat van VVTO. Hij vond in moeilijke 
momenten steun bij God en de H. Antonius en heeft 
veel met moeder gebeden om nog wat langer bij 
elkaar te mogen blijven. 
Zijn grootste zorg was dat hij moeder moest verlaten. 
Hij heeft een week voor zijn overli jden afscheid 
genomen van allen die hij lief had, iedereen nog een 
persoonlijke boodschap meegegeven en ons gezegd 
hoe hij het graag wilde hebben na zijn sterven. 
Na een erg pijnh1ke strijd, maar in huis bij moeder is 
hij woensdagmorgen heel rustig ingeslapen. 

Onze speciale dank gaat uit naar de praktijk van dr. 
Boermans en het personeel van het WTO. Zonder 
hen was het niet mogelijk geweest om Gerhard thuis 
te laten sterven. 

Wij danken iedereen die er voor hem en ons waren. 

S.J. Mersmann-Dassen en familie 


