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Met <:1ankbaarheid denken wij terug aan 

GERAR 

·weduwnaar van 

MARIA JOHANNA MAAS 

Hij werd te de Lutte geboren op 14 november 
1892 en is na nog voorzien te zijn van het Sac
rament van de Z ieken in Losser overleden op 
13 maart 1984_ 
Vanuit de Maria-kerk in Zuid-Berghu izen is hij 
begraven op het kerkhof te Oldenzaal. 

Hij was een eenvoudig man, die wel wist wat 
hij wilde. Altijd heeft hij hard gewerkt voor 
zijn vrouw en kinderen, niet alleen op het 
boerderijtje aan de Duivelsdijk, maar ook in 
de fabriek van Gelderman. 
Bijna 40 jaar lang heeft hij daar als wever zijn 
werk gedaan. Toen hij al oud was, was het 
voor hem een zware slag, dat zij n lieve vrouw 
door een ongeneeslijke ziekte overleed . 
Omdat hij een diep en degelijk Twents geloof 

had. ging hij tot z°ij 5e jaar trouw op de 
fiets naar de kerk . 1 n n~ eloof vond hij de 
kracht om de zorgen b)émen, !;iie ieder 
mens nu eenmaal heeft, te verwerken. 
Hij heeft de leeftijd van rsterksten" 
mogen bereiken. Wat heef zijn oude 
dag buiten op de bank bij ti is genoten 
van de schone natuur. • 
Jammer was het, dat hij geestelijk steeds meer 
achteruit ging, want dit vroeg ook een bijzon
dere zorg en toewijding van de huisgenoten. 
Met een bewonderenswaardige liefde hebben 
zij hem omringd . Helaas moest hij in het ver
pleeghuis "Oldenhove" in Losser worden op
genomen, waar hij buiten gewoon goed ver
zorgd werd. 

Moge Maria, de patrones van zijn parochie, 
hem begeleid hebben tot Jezus, haar Zoon. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
d ziekte en bij het overlijden van onze onver
getelijke vader. schoonvader. groot- en over
grootvader, zeggen wij u hierbij onze oprechte 
dank. 

Uit aller naam : 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


