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In herinnering aan 

Gerhard W aanders 

Hij is geboren op 26 april 1943 en is op 12 de
cember 2000 geheel onverwacht van ons heen
gegaan. Na de uitvaartviering op 16 december 
hebben we hem begeleid naar zijn laatste rust
plaats op het parochiële kerkhof te Beckum. 

Gerhard werd geboren in Stepelo en groeide daar 
op in een gezin van 8 kinderen. Al vroeg moest 
hij zijn moeder missen, maar ondanks dat hield 
het gezin onderling een hechte band. Na de la
gere school en na verschillende schoolopleidin° 
gen werd hij metaalbewerker, waarvan hij de laat
ste 31 jaar een vaste baan had bij dezelfde werk
gever. Hij was een goede vakman, hij verstond 
zijn werk, nam het serieus en zette zich ervoor in. 
Gerhard was serieus, maar daarnaast was hij ook 
een humoristisch iemand. Hij was met vele men
sen bevriend en was graag onder de mensen. Kaar
ten mocht hij graag. Aan vele kaartavonden 

heeft hij deel genomen en sloeg niet snel een 
kaartavond over. Hij kon genieten van de kin
deren van zijn broers en zussen en ook zij wa
ren op hem gesteld. Voor de sport had hij een 
grote liefde, zo heeft hij zich jarenlang ingezet 
voor de sportvereniging T.V.O., waar hij o.a 
jarenlang jeugdleider is geweest. Maar ook 
mocht hij graag vissen en biljarten, en daarnaast 
heeft hij in het verleden vele uren besteed aan 
wedstrijdschieten. 
Gerhard leefde in zijn eigen leven, dacht diep 
na over vele dingen. "Bezint eer ge begint" zou 
een spreekwoord kunnen zijn wat bij hem past. 
Hij kon genieten van eenvoudige dingen en 
leefde het liefst ongedwongen. Nu hij niet meer 
bij ons is, weten wij dat Gerhard in onze herin
neringen zal voortleven. 

Ger hard bedankt voor de fijne momenten 
die we samen metje hebben gehad. 

Rust in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven na het overlij
den van Gerhard wil len wij u hartelijk danken. 

Familie Waanders 




