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In liefdevolle herinnering aan 

Gerard Scheffer 
Gerardus Johannes 

echtgenoot van Thea Schuiten 

Gerard is geboren op 
9 december 1934 te Overdinkel. 

Hij overleed thuis op 12 februari 2011. 
Na een Uitvaartviering in de 

H. Maria-Geboortekerk te Losser 
vond op 17 februari de crematie plaats 

in het crematorium te Usselo. 

Gerard is geboren in Overdinkel waar hij 
opgroeide met zijn broers en zus. Al op 15 
jarige leeftijd ging Gerard werken in textiel. 
Zijn eerste arbeidscontract heeft hij altijd nog 
bewaard. Jaren later, toen het wat minder 
werd in de textiel is Gerard gaan werken in de 
meubelindustrie in het duitse Ottenstein. 

Op 6 augustus 1960 is Gerard getrouwd met 
Thea en ze kregen twee dochters en later nog 
drie kleinkinderen waar hij veel van hield. Vorig 
jaar waren Gerard en Thea 50 jaar getrouwd. Het 
was een mooie dag en Gerard voelde zich deze 
dag erg goed en heeft er volop van genoten. 

Oudejaarsdag 2009 is Gerard ziek geworden. Hij 
had altijd goede hoop, maar in september 2010 
kreeg hij toch slecht bericht: hij kon niet beter 
worden. Ondanks dit heeft Gerard gevochten tot 
het laatst. Hij wou graag bij zijn famil ie blijven 
maar kon deze st rijd niet winnen. 

Gerard was erg gelovig en een groot Heilige 
Gerardus-aanbidder en ging dan ook jaarlijks 
naar de Gerardusprocessie in Overdinkel. Op 
woensdagavond heeft Gerard de Ziekenzalving 
ontvangen. Hij heeft dit nog bewust mee mogen 
maken. 

In de vroege zaterdagochtend is Gerard over
leden. Moe van de strijd tegen zijn ziekte is hij 
toch nog rustig ingeslapen. 

Het laatste jaar is voor ons allemaal zeer 
intensief geweest en was voor ons altijd niet 
gemakkelijk en ook niet voor Gerard. 

Lieve pa, we zullen je nooit vergeten en aan je 
blijven denken zoals je was voor je ziek werd. 

Graag willen w ij iedereen bedanken voor de 
belangstelling tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van Gerard. 

Thea Scheffer-Schuiten 
Annette en Richard, Chantal, Leon 
Linda en René, Daan 


