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Hij werd geboren te Losser 14 april 1898. De 
laatste jaren werd steeds duidelijker, dat de 
gezondheld van Gerh ard minder werd. Nauwe
lijks was hij voor de zoveelste keer i n het 
Losserse ziekenhuis gebracht, of hij stierf er 
10 ju l i 1978, nadat hij de ziekenzalving had 
ontvangen en menselijke Inspanningen geen 
baal konden geven. Op het kerkhof van zijn 
Maria Geboorteparochie te Losser werd hij 
begraven 14 ju li 1978. 

Grote Blomen is een man, die zich allereerst 
heeft ingezet voor zijn moedige vrouw en 
voor zijn kinderen Marianne en Jan. 
Daarnaast moest de boerderij goed ,draaien' . 
Dat was zijn lust en zijn leven. Er kon van 
al les gebeuren, maar ,werken ' dat moest 
doorgaan. 
Met zijn vrienden had hij gezellige bijeen
komsten. En wie er nog van leven, zouden er 
veel van kunnen vertellen. 
Van pronken hield hij niet, was het liefste op 
zijn eigen erf en met eigen mensen. Hij leef
de zeer tevreden, had een diep geloof en zei 
nogal snel: "wie het beter weet, zoe:<t het 
;n~ar uit". Hij zweeg er b ij. 

Zijn stille, maar vrome wens was: " Het gaat 
nog niet voor een plotse linge dood" . Zo on
geveer is zijn gebed werkelijkheid geworden. 

" De Heer is vol liefde en medelijden, 
lankmoedig en zeer goedgunstig. 
De Heer is bezorgd voor iedere mens, 
barmhartig voor al wat Hij maakte". 

Ps. 145. 

Heer, nu Gerhard de grenzen der aarde heeft 
overschreden, willen wij vragen, dat hij met 
U mag ju ichen in vrede. 

Voor de vele blijken van deelneming onder

vonden na het overlijden van mijn l ieve man, 

onze beminde vader en opa, zeggen wij u 

hartelijk dank. 

Fam. J . C. G. Bloemen- Luijerink 

Marianne - Herman 

Jan - Ria 

Losser, jul i 1978 
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