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Ter herinnering aan 

GERDY TEGGELAAR 
weduwe van 

JOEP FLEER 
Zij werd geboren op 11 januari 1915 in Ol
denzaal. ZiJ stierf, getroost en gesterkt door 
het Sacrament van de Zieken in het Stads
matenziekenhuls te Enschede op 2 novem
ber 1990. 
Zij stelde haar lichaam beschikbaar voor 
de wetenschap. 
Wij hebben haar herdacht tijdens 'n Eucha
ristieviering in de Drieëenheidskerk te Ol
denzaal. 

Nog vrij onverwachts is Gerdy gestorven. 
Het moeten loslaten van de zorg voor haar 
huisgenoot, het prettige huis en de familie 
om haar heen, viel haar zwaar. 
Toch was Gerdy klaar om .naar de hemel 
te gaéln". 
Een bijzonder leven van een hartelijke zus 
en tan1e en een lieve huisgenote is afge
sloten. 
Enkele jaren na 't overlijden van haar man 
trok zij in bij de heer G1loers aan de Dene
kamperstraat. 
Het willen zorgen, het leiding-geven; dat 
was haar karakter. 

Ze deed dit op een voortvarende en zeer 
ijverige manier. 
In haar wijze van doen en laten was ze 
zeer direct. 
Dat wilde nog weleens botsingen geven. 
maar ze verstond ook de kunst om te ver
geven en te vergeten. 
Hoewel ze zuinig was ingesteld hield ze van 
mooie, antieke dingen. Daarin had ze een ei
gen smaélk en ze was er ook heel perfect in. 
Gerdy was een gelovige vrouw. Dit kwam rot 
uiting in haar regelmatig kerkbezoek en zeker 
ook in de zorg voor de heer Gilbers 
We zijn haar dankbaar voor wat ze voor ons 
betekende. We weten. dat ze in alle vrede 
en rust bij God is. 
Dat ze haar lichaam ter beschikking stelde 
tekent haar zorg voor de mens in het alge
meen. 
Wij blijven haar in herinnering houden. 

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van Gerdy zijn wij U zeer erken
telijk. 

Pastor Siegmund 

Familie Fleer 
Familie Teggelaar 
Familie G1lbers 




