
In dankbare herinnering aan 

GERHARDUS WILHELM 
JOHANNES BREFELD 

echtgenoot van Antje Walda. 

HIJ werd geboren te Enschede op 
16 november 1910. Door het Sakra
ment van de doop werd hij opge

men in de gemeenschap van Christus. 
Hij ontving het Sakrament van de 
z•eken en stierf in zijn woning te 

Enschede op 1 april 1990. 

t 
Gerhard is niet meer temidden van 

ons. - We geloven oprecht. dat de 
Heer van het leven hem nu voorgoed 
opgenomen heeft in Zijn woning, waar 
ruimte is voor velen. 

Zijn leven kunnen we In een paar 
woorden samenvatten: trouw, eerlijk, 
hulpvaardig en vooral diep gelovig. 

Zijn zorg ging vooral uit naar zijn 
vrouw, met wie hij bijna 51 jaar het 
leven deelde. Alles wat er in hem was 
aan menselijke warmte en nabijheid, 
mocht hiJ ontvangen en geven. Hij was 
gelukkig met de mensen om hem 
heen, vol belangstelling voor het wel 
en wee van anderen. Hij maakte ge
makkelijk kontakt: je voelde je veilig 
bij hem; je kon altijd bij hem terecht. 

Hij had een groot gevoel voor ver
antwoordelijkheid. Dat bleek ook uit 
zijn werk. Als technicus was hij een 
bekwaam vakman en zorgde hij voor 
het goed functioneren van de 
machines. 

Gerhard was een man, die rustig, 
zonder op te vallen. zijn weg ging. 
Zonder zich op te dringen, was hij er 
als er 'n beroep op hem gedaan werd. 

In alle stilte betekende hij zo veel 
voor zijn familie. zijn parochie en zijn 
buurt. 

Hij heeft alle kanten van het leven 
leren kennen. Het grootste verdriet 
overkwam hem op 19 februari 1977. 
Zijn dochter Gerrie kwam door een 
ongeluk om het leven. De pijn om dat 
verlies droeg hij de laatste 13 jaar 
van zijn leven met zich mee .. vanUit 
zijn diep geloof in een God, D•e zelfs 
tot over de dood heen mensen nabij 
wil zijn, wist hij samen met z'n vrouw 
het leven erin te houden. "Het geloof 
houdt je op de been", zei hij dan. 
Dat bleek ook de laatste paar maan
den van zijn leven. Zijn lichaam werd 
steeds zwakker : zijn geest bleef sterk. 

z.o.z. 


