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In dankbare herinnering aan 

GERARD WESSEL 
echtgenoot van 

RIKIE NIJHUIS 

Hij werd geboren in Zwollerkerspel op 
3 december 1924. Na voorzien te zijn van 
de H. Sacramenten der Zieken overleed hij 
in Ziekenhuis ,De Stadsmaten" te Enschede 
op 28 september 1987. Hij werd te ruste ge
legd op 't parochiekerkhof van de H. Plechel
mus re De Lutte op I oktober 1987. 

Een lieve man. vader en opa. vol zorg en 
belangstelling voor alles en iedereen. is uit 
ons midden weggenomen. 
Een man, die respect afdwong en ontzag in
boezemde. maar wie hem kende. wist. dat 
hij een heel warm hart had. 
Vele vrienden had hij. Veel mensen, die hij 
met raad en daad terzijde stond. 
Streng maar rechtvaardig was hij. niet altijd 
makkelijk voor anderen, maar zeker ook 
niet voor zichzelf. 
MoeilUk had hij het met het aanvaarden 
van zijn ziekte. maar zadelde niemand op 
met zijn pijn en verdriet. klaagde niet. 
Hij gaf de hoop nooit helemaal op. Hij 

wilde graag leven. maar was ook bereid 
om re sterven, door een groot vertrouwen 
in God. 
Tot het laatst toe had hij belangstelling voor 
zijn omgeving. 
Hij hield veel van zijn vrouw en kinderen 
en was dol op zijn kleinkinderen. Dankbaar 
was hij, dat hij de opening van de nieuwe 
zaak nog had mogen meemaken. 
Zijn levenswerk. 
Na een arbeidzaam leven kon hij het nu 
wat rustiger aan doen. Het heeft niet lang 
zo mogen zijn. 
Als een donderslag kwam het bericht van 
zijn ongeneeslijke ziekte. Wij mogen ver
trouwen, dat hij nu rust heeft gevonden 
bij God. 
Rust in vrede. bedankt voor alles wat je voor 
ons gedaan en betekend hebt. 

Voor uw medeleven en deelneming tUdens 
de ziekte en bij de begrafenis van onze 
lieve man en zorgzame vader. zeggen wij 
u hartelijk dank. 

Familie Wessel -Nijhuis 

De Lutte, oktober 1987 
Dorpsstraat 62 




