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Ter dankbare herinnering aan 

Gerhard Pieper 
Hij werd geboren te Haaksbergen op 24 
september 1919. Ruim 28 jaar is hij ge
lukkig gehuwd geweest met 

Hendrina Hermina ter Braak 
Hij overleed in het ziekenhuis te En
schede, nog gesterkt door het Sacrament 
der Zieken, op 30 november 1978. 

Gehee 1 onverwacht is hij uit het 1 even 
weggeroepen; dat leven, dat hij zo graag 
nog had verder geleefd. Hij wist wel, 
dat hij zichzelf moest ontzien, maar 
hij wist er ook heel veel voor op te 
offeren om te blijven leven. 
Ja, hij leefde graag, hij was altijd 
opgewekt en optimistisch, meteen gro
te bel angs te 11 i ng voor de mensen om hem 
heen. Hoevelen kwamen niet bij hem als 
het ging om een advies of een goede raad, 
hij stond voor iedereen klaar. 
Hij had zo zijn hobbies: wat fietsen, 
wat vissen of wat tuinieren, maar zijn 
voornaamste hobbie, kun je zeggen, was 
wel het sociaal contact met zijn mede
mens. 

Hij is al tijd een gelovig mens geweest, 
maar na zijn hartoperatie was hij nog 
veel meer overtuigd van Gods nabijheid, 
van Gods bezig-zijn met ons mensen. 
Voor velen, maar vooral voor zijn vrouw 
enkinderenbetekent zijn heengaan een 
grote leegte; mogen zij en allen, die 
hem gekend hebben, vervuld worden van 
diezelfde overtuiging, dat God ons al
len nabij is. 

In geloof en overgave hebben wij zijn 
lichaam dan ook toevertrouwd aan de aar
de, neergelegd in de hand van de 1 even
de God, op het Parochiekerkhof te Riet
molen, 4 december 1978, waar hij eens 
in Christus moge verrijzen. 

Bij het plotsel ing overlijden van onze 
1 i eve man en vader danken wij U harte-
1 ijk voorde vele blijken van meeleven, 
die wij mochten ontvangen. 

Fam. Pieper - ter Braak 

Rietmolen, december 1978 


