
t 
Ter gedachtenis aan 

GERHARDUS BERNARDUS RIESMEIJER 
(GERHARD) 

echtgenoot van Nard1e Fischer. 

Op 4 september 1934 werd hij te Overdinkel 
geboren en op 11 mei 2000 is hij daar gestorven 

Hij is na een Uitvaartplechtigheid met 
Eucharistieviering op het parochiële kerkhof 

begraven op 16 mei. 

Gerhard wist dat hij ging sterven en ontving en
kele dagen voor z'n dood bewust, en vol over
gave omringd zoor z'n dierbaren, de Ziekenzal
ving en de H. Communie. Hij had zijn leven, vol 
muziek, voltooid en was klaar om het terug te 
geven aan z'n Schepper. 
In de moeilijke jaren na de oorlog was 
elke broodwinner in bijna ieder gezin broodhard 
nodig. 
Ook Gerhard, als oudste van een gezin van ze
ven, werd bijna vanzelfsprekend" als 14-jarige in 
de textielfabriek te werk gesteld. Z'n sociale ge
voel, z'n bescheidenheid en openheid naar ieder 
mens, ongeacht wie of hoe, heeft hij zonder twij
fel van die tijd overgehouden. Hij had hart voor 
groot en klein, rijk en arm en liet iedereen in zijn 
waarde. 

H11 heeft zijn muziektalenten vanaf z'n vroegste 
jeugd niet alleen bewust in zich geweten, maar 
er ook ten volle van genoten, ze ontwikkeld, ge
bruikt en op heel veel manieren aan mensen 
doorgegeven, in Nederland en ook in Duitsland. 
Dit kon hij doen vanwege de unieke kansen hem 
aanvankelijk geboden via de fabriek, gecombi
neerd met een geweldige wilskracht en 
doorzettingsvermogen. Ook was er altijd de lief
devolle bemoedigende steun van z'n vrouw Nar
die en hun dochter Anita. In Rotterdam en later 
op het Conservatorium in Enschede haalde hij 
door avondstudie het ene diploma na het andere 
Hij leerde echt vakbekwaam luisteren, dirigeren, 
en vele muziekinstrumenten bespelen, vooral 
klarinet. Als vakman kon hij menig advies geven. 
Hij genoot van kunst en cultuur, vooral tijdens de 
vakantiereizen met z'n gezin overal in Europa, 
tot in Rusland toe. Ook genoot hiJ van z'n beide 
kleinkinderen Ruben en Hester. Pa, we z11n in
tens verdrietig, maar tegelijkertijd ook heel dank
baar. Wij danken God voor jouw talenten en we 
danken jou voor alles wat jij voor ons en zovelen 
hebt mogen betekenen. Rust in vrede. Wij gun
nen het je van harte 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de 
korte tijd van ziekte en na het overlijden van mijn 
lieve man, onze liefste pa en opa zeggen wij u 
onze oprechte dank 

Nardie R1esmeijer - Fischer 
Anita en Berto 


