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Een blijvende herinnering aan 

GERHARDUS ARNOLDUS BREFELD 

Geboren op 31 maart 1931. 
Omringd door zijn naaste familie is hij op 

10 augustus 1997 thuis vredig ingeslapen. 

Niet geheel onverwachts, na een jaar waarbij 
hoop en teleurstelling elkaar afwisselden, heeft 

,;\hij toch de ongelijke strijd moeten opgeven. 
Moedig met al zijn energie heeft hij elke strohalm 
aangegrepen om bij ons te mogen blijven, maar 
helaas te vroeg, veel te vroeg naar menselijke 
maatstaven gemeten, is zijn levenseinde geko
men. 
Zijn geest is tot op het laatste moment helder 
gebleven. Het is daarom een troostvolle gedach
te dat hij ons niet in onwetendheid heeft achter
gelaten. Maar dat hij samen met ons alles in har
monie heeft geregeld. Ondanks het intense ver
driet om zijn heengaan, zijn wij dankbaar dat er 
geen vraag onbeantwoord is gebleven. 
Vanaf zijn vroege levensjaren tot aan zijn laatste 
ademtocht heeft hij met nimmer aflatende ijver 
en plichtsbetrachting gezorgd voor zijn gezin en 
voor vele anderen, waarvoor hij zich verantwoor
delijk voelde. Zijn vele talenten heeft hij niet be
graven maar gebruikt om er meer en nieuwe bij 
te winnen. Hij is daar zichtbaar in geslaagd. 
Enige trots hieromtrent is daarom op de juiste 
plaats. 

Zijn grote liefde voor zijn vrouw Lidy, die hem 
met zorg en genegenheid terzijde stond in goede 
en in slechte dagen, heeft hij nooit onder stoelen 
of banken gestoken, het was zijn vrouw. Ook 
John, Miranda en zijn kleinzoon Boyd, die zijn 
oogappel was, zij betekenden alles voor hem. De 
liefde en zorg die hij hen kon geven en die hij 
van hen ontving hebben hem veel warmte en 
geluk gegeven. Hij was daar heel dankbaar voor. 
Hij was een gelovig man zonder franje, zijn werk 
en zijn gezin inspireerden hem de mens te zijn 
die hij was, ook met zijn tekortkomingen waar
voor hij niet wegliep. Hij zal boven niet met lege 
handen staan en kan zijn Schepper met vertrou
wen tegemoet treden. 
Hij was en is een lieve goede wijze man, vader 
en opa en zal dat in onze gedachten altijd blij
ven. 

Pa wij zijn trots op jou. 
Rust nu maar uit, dat heb je verdiend. 

Voor de vele blijken van hulp, belangstelling en 
medeleven betoond aan mijn man, onze vader 
en opa zeggen wij u onze welgemeende dank. 

Losser, 14 augustus 1997 
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