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'n Fijne en dankbare herinnering aan 

Gerhard van der Vechte 
echtgenoot van 

Truus Ens1nk op Re1mer 

Gerhard werd geboren op 16 oktober 1929 in 
Hoonhorst. Enkele maanden geleden 

openbaarde zich bij hem een ernstige ziekte. 
Op zondag 17 augustus 1997 is hij in het 
Oldenzaalse Ziekenhuis vn1 onverwachts 
overleden. Wij hebben afscheid van hem 

genomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Orieëenheidskerk, waama we hem begeleid 

hebben naar zijn laatste rustplaats op het 
kerkhof in Oldenzaal. 

Het 1s moeilijk om zo onverwachts definitief af
scheid te moeten nemen van een lieve en zorg
zame man. Want dat was h1J: een hartelijke en 
gelovige echtgenoot; goed en vol belangstelling 
voor velen. 
Gerhard was een tevreden mens met weinig 
pretenties. H11 ging sober en met veel eenvoud 
door het leven. 

Hij was een man met een groot geloof. Hij w~s 
nauw betrokken bij het kerkelijk gebeuren. Z11n 
gelovige levenshouding gaf hem de energie om 
altijd Klaar te staan, voor mensen die een be
roep op hem deden 
Bovendien was hij erg handig; het knutselen 
ging hem goed af. .. 
Hij genoot van zijn vakanties, samen met z11n 
Truus en famlhe. 
Hij voelde zich thuis, daar aan de Oliemolen
straat In de t.v.-kamer hangt aan de muur het 
schilderi~je met het opschrift: eigen haard is 
goud waard. Hij was er op zijn gemak, mede 
dankz1J Truus en de onovertreffelijke noabers 
Henk en Ina. Samen met neven en nichten werd 
Gerhard en Truus de helpende hand geboden 
Zo'n houding is ook een vormgeving van ons 
geloven. 
Wij weten dat Gerhard nu bij God is; hij heeft dit 
verdiend. Wij zijn hem intens dankbaar voor al
les wat hij voor ons gedaan heeft. 
Samen blijven we hem gedenken en de Heer 
van alle leven vragen om ons op onze verdere 
levensweg te begeleiden. 

Ik ben u dankbaar voor uw meeleven bij de ziek
te en het overlijden van mijn heve man. 

Truus van der Vechte - Ensink op Re1mer 




