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In dankbare herinnering aan 

Gerhard Busscher 
Gerhard werd geboren op 2 juli 1931 in 
Denekamp als vierde kind van Bernhard en 

,~Annie Busscher. Hij groeide op in een groot, 
liefdevol gezin van tien kinderen en hielp mee 
in het aannemersbedrijf van zijn vader. Hoewel 
zeer bedreven in het handwerk, studeerde hij 
door voor architect. Tijdens zijn diensttijd bij 
de marine ontmoette hij Joke, de liefde van 
zijn leven. Zij trouwden in 1956 en kregen vier 
kinderen, Marian, Peter, Robert en Norbert. In 
1962 vestigde hij zich als zelfstandig architect in 
Denekamp. 

Zijn zaak werd al snel een succes, daarnaast 
was Gerhard sociaal actief in de gemeenschap. 
Jarenlang was hij commandant bij de Burger 
Bescherming, zat hij in het bestuur van de VVV, 
redde hij oude Twentse authentieke gebouwen 
van de sloop en was zeer actief in het opzetten 
van de Euregio. 

Ontspannen deed Gerhard door 's _ochtends 
tegen half vijf op te staan en de jachtvelden 

in te trekken. Met zijn vrienden van de 
jachtcombinatie beleefde hij gouden uren, 
maar vaak trok hij er ook alleen op uit. Hij 
kon weken achtereen jagen op een bepaalde 
reebok. 

En zo sleet hij zijn leven in zijn geliefde 
Denekamp. Een paar jaar geleden verhuisde 
hij met Joke naar de flat aan de Oranjestraat 
om daar van zijn oude dag te genieten. Helaas 
was dat van korte duur. Op 77-jarige leeftijd 
werd bij Gerhard Parkinson vastgesteld en 
ging hij snel achteruit. Joke verzorgde hem 
liefdevol tot het echt niet meer kon en de 
laatste twee weken van zijn leven bracht hij 
door in een verzorgingstehuis. In de vroege 
ochtend van 24 februari is Gerhard vredig 
ingeslapen. 

/hr glaubt der Jäger sei ein Sünder, 
wei/ se/ten er zur Kirche geht. 

lm grünen Wa/d, ein Bliek zum Himme/, 
ist besser als ein falsch Gebet. 

Voor uw warme medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader en opa, 
danken wij u oprecht. 

Familie Busscher 


