


Een kleine herinnering aan 

Gerard Wildenborg 

Hij werd op 10 augustus 1926 te Groenlo geboren 
en kreeg de doopnamen Gerhardus Hermanus 
Bernardus. Plotseling overleed hij in de avond van 
vrijdag 16 februari 2001 in zijn huis aan de 
Ludgerstraat te Groenlo. De viering ten uitvaart 
vond plaats op 21 februari in de parochiekerk van 
de H. Calixtus. In de verwachting van de verrijze
nis ten leven hebben wij hem daarna te ruste ge
legd op de r.k. begraafplaats te Groenlo. 

Hij verkoos het om zijn levenlang als vrijgezel 
door het leven te gaan. Daarvan leefde hij het 
grootste gedeelte in het gezin van zijn broer Jan 
en zijn schoonzus Marie. Met hem had hij een 
goede verbondenheid en zijn eveneens plotselin
ge overlijden, enkele jaren geleden op het voet
balveld in Neede naast Gerard, betekende een 
zware slag voor hem. Kort daarna ging hij zelf
standig wonen en het beviel hem goed. 
Hij was een wat stille, eenvoudige, rustige, sobere 
man, zonder luxe of franje. Hij was tamelijk recht
lijnig in zijn denken met een groot gevoel voor 
rechtvaardigheid en uiterst punctueel. Dat bleek 
vooral in zijn werk als boekhouder bij de Grolsch. 
De cijfertjes zaten allemaal in zijn hoofd, een com-

puter voor de tijd. Hij nam het leven heel erg se
rieus en had eerbied voor alle leven. alleen bij ech
te fijne humor zag je zijn ogen even twinkelen. Ook 
het geloven was voor hem een heilige zaak met een 
bijzondere verering voor Maria. Hij nam, zeker na 
zijn pensionering, zoveel mogelijk deel aan de eu
charistie. En als lid van de Rozenkrans groep in de 
parochie, ging hij regelmatig voor in het bidden 
van dit gebed. 
Zijn overlijden kwam totaal onverwacht, zonder 
een woord van afscheid. Maar hij was niet onvoor
bereid. Immers, alle dagen probeerde hij in verbon
denheid met de Heer te leven en om Hem te ont
moeten in de eucharistie. 

God, Eeuwige, geef nu uw leven en uw trouw aan 
Gerard. Moge hij, die U in zijn leven oprecht zocht 
te dienen, nu voor altijd delen in het leven van de 
verrezen Heer en voor altijd rusten in vrede. Moge 
het beste van hem bewaard blijven en verder leven 
in ons, die met hem verbonden waren. Dat vragen 
wij U op voorspraak van Maria, de moeder van 
Jezus, moeder van alle mensen. Amen. 

Voor uw belangstel ling en meeleven tijdens zijn leven 
en na zijn plotselinge overlijden, zeggen wij u hartelijk 
dank. 

Familie Wildenborg 




