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In dankbare herinnering aan 

Gerhard Busscher 

echtgenoot van Bertha Landewé 

Gerhard werd geboren op 22 mei 1917 te Beckum en 
overleed te Beckum, na voorzien te zijn van het H. 

.>· Sacrament van de Zieken, op 12 maart 2000. 
Op donderdag 16 maart hebben we hem, na de uitvaart
viering in de parochiekerk van de H. Blasius te Beckum 
te ruste gelegd op het parochiekerkhof. 

Gerhard werd als enige zoon geboren in een gezin van 
zes kinderen en bleef na zijn huwelijk met Bertha Landewé 
wonen in het ouderlijk huis aan de Wolfkaterweg. Toen 
Gerhard 14 jaar was overleed zijn vader en moest hij al 
de zorg voor de boerderij en voor zijn moeder op zich 
nemen. Dit was voor hem een zware tijd, te meer daar 
ook zijn moeder moeilijk ter been was. Gelukkig onder
vond Gerhard bij deze zware taak veel steun en hulp van 
zijn zussen. Gerhard trouwde in 1949 met Bertha. Samen 
kregen zij 10 kinderen en mochten zij in het afgelopen jaar 
hun 50-jarig huwelijksfeest gedenken. Na een geleidelijk 
afnemende gezondheid stierf Gerhard vrij onverwacht in 
de vroege zondagmorgen van 12 maart. Gerhard heeft 
heel zijn leven gewerkt en doorgebracht op de boerderij 
van zijn ouders en vol trots kon hij, vooral in zijn laatste 
levensjaren, aan zijn kleinkinderen vertellen over het 
ontginnen van de deels woeste grond tot landbouw-

grond. Zijn harde werken werd gedreven door zijn liefde 
en verantwoordelijkheid voor zijn gezin en familie en in de 
natuur, in alles wat groeide en bloeide, vond hij de energie 
daarvoor. Eén met de natuur, tussen de vogels en andere 
dieren voelde Gerhard zich op zijn best en genoot hij met 
volle teugen. Gerhard hield van gezelligheid, van mensen 
om zich heen. Was gek met zijn kinderen maar was dol 
op al zijn kleinkinderen met wie hij een heel speciale band 
had. Was blij als ze thuis op de boerderij kwamen en die 
niet mochten weggaan zonder groente of aardappels van 
eigen oogst of snoep. Maar ook buiten zijn gezin was 
Gerhard actief en maatschappelijk betrokken. De boeren
jagersvereniging, het bestuur van de melkfabriek, de 
kinderfeesten van de vroegere school- en volksfeesten en 
de parochieraad hadden zijn aandacht en interesse en 
konden rekenen op zijn inzet. Toch was er maar één plek 
waar hij zich echt thuis voelde en dat was op de boerderij 
aan de Wolfkaterweg. Daar waar hij geboren, geleefd en 
gewerkt heeft is hij nu ook gestorven en vol dankbaarheid 
mogen we terugzien op een rijk, lang leven vol zorg voor 
allen en alles om zich heen. 
Wij mogen erop vertrouwen dat de Heer van alle leven, 
waarin Gerhard zo'n groot geloof bezat, hem bij zich heeft 
genomen en hem beloond voor al het goede dat hij aan ons 
heeft gedaan. 

Voor uw meedeleven tijdens de ziekte en het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en opa danken wij u 
hartelijk. 

Bertha Busscher-Landewé 
Kinderen en kleinkinderen 


