
Dankbare hennnenng aan 

Gerrit Bremer 

echtgenoot van Sten Averes 

Htj werd geboren te Almelo, 18 november 1924 en 
overleed te Almelo in het Twenteborg ziekenhuts, 
8 februari 1998. Na de gezongen uitvaartdienst op 
13 febnuar• 1998 tn de Wi ibrordkerk, hebben we hem 
te ruste gelegd op de R.K. Begraafplaats te Almelo. 

Onverwacht staan we oog in oog met dit zware ver
lies van mijn lieve man en onze zorgzame vader en 
opa. Er waren nog zoveel moote plannen en in de 
verte. aan het etnd van dit jaar, zagen we a: u1t naar 
het gouden huwelijksfeest. 
Maar zoals zo vaak, is ook nu de dood een wrede 
spelbreker: we voelen nu de breekbaarheid en de 
brooshetd van ons mensenbestaan 
Terugz,end op Gernt s :even. mogen we 1n dankbaar
held zeggen dat htj samen met z'n vrouw Sien, doch
ter Kann en schoonzoon Henk en kleinkind Marltjn 
een mooi en verdtenstelijk leven heeft gehad. Htj kon, 
lang thuis gebleven bij zijn ouders, terugzien op een 
goede jeugd. Ook 1n de moeilijke oorlogsjaren, was 
hij veet op pad om voor het hele gezm z'n kostje btj 
elkaar te scharrelen. Veel verhalen gingen er rond van 

de ttjd toen hij woonde aan de Arendsboerweg en de 
zusters aan onderduikers een schuilplaats boden. In 
z'n jongensjaren was hij een verwoed voetballer bij 
Heracles, zolang de tijd dat toeliet. 
H1j vond werk als bakkers-knecht en moest er nog 
op uit met de bakttets om brood rond te brengen. 
Later kwam hij te werken bij Van Gend & Loos, eerst 
in de goederenloods en later op het kantoor. Bijscho
ling bleek nauwelijks nodig, want Gerrit kende en kon 
a les: hij heeft er een hele goede ttjd gehad. 
Hij was een man met een blij en opgerUimd karakter: 
zelf was hij graag thuis en vond het daar gezellig en 
gaf Sien graag de ruimte voor andere dingen. Prach
lig waren de vakanttas en ook dtt jaar hoopten ze een 
goede bestemmtng te vinden. 
W1e kon echter deze laatste bestemmtng bedenken? 
WtJ btdden dat Gem! nu mag ztjn 10 datland van vrede 
en vreugde. Moge hij thuis zijn bij God, de Heer. 

Voor uw bl ijken van medeleven na het overlijden en 
biJ het afscheid van mijn lieve man en onze zorgzame 
vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Namens allen 
Mw. G. Bremer-Averes 


