


Ter dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes Degen 
echtgenoot van 

Maria Grada Oude Voshaar. 

Hij werd geboren op 24 juni 1906 te 
Weerselo en overleed 7 november 1988 
in het ziekenhuis ,.De Stadsmaten " te 
Enschede. 

,>· Na de Uitvaartmis in de St. Nicolaas
kerk te Den ekamp op 10 nove mber d.a.v. 
werd hij begraven op het r. k. kerkhof 
aldaar. 

In de stille omslotenheid van de novem
bermist stierf hij. Bevrijd van spannin
gen was hij bereid zich over te geven 
aan de God di e hem zo dierbaar was. 
Steeds meer was de stilte typerend 
voor hem : veel was er in het leven al 
gezegd, vee l hoefde er niet meer aan 
te worden toegevoegd. Een goed ver
staander had aan het halve woord ge
noeg. En het was goed zo. 
In de geborgenheid en de warmte van 
hun liefde tot elkaar genoot papa sa
men met moeder van zi jn laatste levens
jaren. En tot het laatst toe bleef papa 
zorgzaam voor anderen, voor moeder 
vooral. 

Tijdens hun bijna 50 jaar durend hu
welijk zijn hen de tegenslagen niet be
spaard gebleven, maar telkens weer 
wisten zij zich bij elkaar gesteund. In 
dat samen -z ijn waren zij beiden geluk
kig en hadden we papa en moeder nog 
graag vele jaren gegund. Helaas was 
papa's gezondheid te zwak geworden 
en moest hij ons achterlaten. 
Nu moeder en wij achterblijven, willen 
we hopen dat wij elkaar tot steun kun
nen zijn. De gedachte aan het goede 
in papa kan ons daarbij helpen: er 
was veel goeds in hem. 
Laten we dat aan elkaar doorgeven 
en zo de herinnering aan hem levend 
houden. 

Voor uw belangstelling en meeleven, 
voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart 
en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 

M. G . Degen-Oude Voshaar 
Henk en Rieky 
Willy en Betsy 
Mariëtte en Gerrit 
Elly en Frans 
Marcel en Ingrid 
en kleinkinderen . 


