
Ter dankbare herinnering aan 
Gerhardus Johannes Oerbekke 

echtgenoot van 
Maria Gesina Wesselink 

Hij werd geboren op 30 juni 1922 te Almelo. 
Geheel onverwacht, maar niet onvoorbereid over
leed hij op 10 augustus 1999. Na een gezongen uit
vaartdienst hebben wij op 14 augustus 1999 zijn 
lichaam te ruste gelegd op het R.-K. kerkhof te 
Mariaparochie. 

Vader groeide op in een groot gezin van negen kin
deren. Na de basisschool bekwaamde hij zich bij 
Pailhe in het drukken van stoffen. Na het vroegtijdig 
overlijden van zijn broer Herman, nam hij diens 
taak over op het ouderlijke erf en werd hij agrariër. 
Op 12 mei 1953 huwde hij met Marie Wesselink. Zij 
kregen drie kinderen en waren 46 jaar heel gelukkig 
met elkaar. Helaas leefde hun dochtertje Annie 
slechts drie weken. Hij was een lieve attente echtge
noot en zorgzame vader en opa, die zeer geïnteres
seerd was in het wel en wee van zijn kinderen en 
kleinkinderen. Hij was een man van rustig overleg 
en niet zonder humor. Hij heeft hard gewerkt voor 
zijn vrouw en kinderen en genoot van het buitenle
ven, van het vee en de natuur. Zijn grootste hobby 
was de moestuin, maar hij maakte ook leuke bloem
stukjes voor moeder. Van 1966 - 1986 was hij raads
lid van de gemeente Almelo. Daar behartigde hij de 
belangen van de agrariërs in Mariaparochie. In 1992 
werd hij mede hierom op zijn 70-ste verjaardag 
koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. 

Naast goede tijden heeft hij ook slechte tijden 
gekend. In 1974 overkwam hem een ernstig onge
luk. Gedurende 3,5 jaar was hij niet in staat om te 
werken. Een moeilijke tijd met zware beslissingen 
voor hem en moeder, die vader in alles met liefde 
heeft bijgestaan. Sinds 1992 kreeg hij steeds meer 
last van benauwdheid en moest hij kalmer aan gaan 
doen. Hij schakelde toen over naar kle invee: geiten 
en konijnen. Hij pootte nog wel bonen voor de hele 
familie, maar beperkte zijn werkzaamheden in de 
moestuin. Hij ging meer puzzelen, kaarten en genie
ten van lichte Duitse muziek. 
Vanwege zijn zwakke gezondheid waren we niet 
onvoorbereid op zijn plotselinge dood. Maar het is 
wel hard van zo'n lieve man langs de kant van de weg 
afscheid te moeten nemen. Dat hadden we niet ver
wacht. We zullen onze Gerrie!, onze zorgzame vader 
en opa missen. Zijn rustige aard en zijn geloof in 
God zal voor ons een steun zijn in de tijd die komen 
gaat. 

Bedankt lieve man, voor de fijne jaren. 
Bedankt vader, voor je liefde en goede zorgen. 
Bedankt opa, wat was je gek met ons. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het plotse
linge overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame 
vader en opa, zeggen wij u oprecht dank. 

M.G. Oerbekke - Wesselink 
Kinderen en kleinkinderen 

Almelo, 14 augustus 1999 
Achterhoeksweg 6 


