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Moge Uw liefde voor elkaar, 
een steun zijn bij mijn heengaan. 



In dankbare herinnering aan 

Gerard Teussink 

echtgenoot van Annie Gertner 

Hij is geboren op 15 mei 1926 in Oldenzaal en 
overleed op 14 november 1995 eveneens te 
Oldenzaal. 
Wij hebben op vrijdag 17 november afscheid van 
hem genomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Mariakerk, waarna we hem begeleid hebben naar 
het crematorium te Usselo. 

Pa was de jongste uit een gezin met zes kinderen. 
Tijdens zijn diensnijd in "Indië" overleed zijn vader. 
Het overlijden en de begrafenis van zijn vader heeft 
hij helaas niet meegemaakt. 
We begrijpen nu, na pa's overlijden dat dit altijd een 
gemis voor hem is geweest. 

Pa heeft gedurende z'n gehele leven gewerkt voor 
ons. Veelal maakte hij zijn eigen wensen onderge
schikt aan die van ons en die van anderen. 
Het vele werken zowel overdag, 's avonds als 
's nachts, betekende ook dat hij voor zijn taken thuis 

mindertiJd had. Dit werd door ons allen wel als een 
gemis ervaren. 

Naast het vele werken, was er voor pa ook tijd voor 
ontspanning. Wie kent hem niet, kompleet met fluit, 
als de perfecte polonaise leider. 

Nadat pa in 1986 ernstig ziek werd en deze ziekte 
met hulp van ma overwon, moest hij noodgedwon
gen stoppen met al zijn werk. 
Na verloop van tijd veranderde dit zijn karakter. 
Pa werd ingetogener. 
Zijn kleinkinderen werden en waren nog steeds zijn 
lust en zijn leven. 
Wat pa allemaal voor ons heeft betekend, kunnen 
we in dit ene bidprentje niet vastleggen. 
We beseffen ons terdege dat naast het verdriet om 
het verlies van pa, we na zijn begrafenis ook perio
des van intens geluk over hem zullen hebben. 

Pa werd in zijn laatste levensjaar een man van 
weinig woorden, maar wij hebben nu te weinig 
woorden om hem te gedenken. 
Een ding weten we zeker pa: 

"Eens zien we elkaar terug• 

Ma 
Kinderen en kleinkinderen. 


