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Als u bidt voor uw dierbare overledenen, 

gedenk dan ook 

Gerhardus Johannes Oavina 

Hij werd geboren op 9 mei 1921 te Oldenzaal. Hij 
trouwde met Bemadina Maria Engbersen en samen 
brachten zij drie dochters groot. Opa en oma wer
den zij van v1er klemkinderen. 

Hij was geen man van veel woorden, hij was een 
doener. Iemand die altijd bereid was om zich voor 
anderen in te zetten. Dat gold natuurlijk op de eer
ste plaats zijn gezin en zijn familie. Maar daartoe 
beperkte hij zich niet. Wij zullen ons blijven herinne
ren zijn talloze bezigheden voor de parochie, met 
name het drukwerk en alle zorg die dat meebracht. 
Wie naar het parochiecentrum kwam, werd dan ook 
vaak door hem ontvangen want hij was er biJna al
liJd Ook was hiJ Jarenlang lid van het kerl\koor, 
daarvoor is hij onderscheiden. 
Hij kon niet tegen onrecht. Daar kon hij zich gewel
dig over opwinden, al was het jaren geleden ge
beurd. Ook mensen, die het leven ingewikkeld 
maakten, lagen hem niet. Dan werd hiJ hoekig, kort 
van stof, ongemakkelijk in de omgang. Dan had hiJ 
even tijd nodig om zijn kalmte te hervinden. 

De laatste Jaren sukkelde hij met zijn gezondheld 
H11 praatte daar heel luchtig over, maar het hield 
hem wel bezig. Vooral na zijn oogoperatie is hij altiJd 
bang geweest dat hij een fatale ziekte zou hebben. 
H1j werd er stil en teruggetrokken van. Hij liet steeds 
meer aan anderen over en zo kenden we hem ei
genliJk niet 
Toen hij inderdaad ongeneeslijk ziek bleek te z1jn, 
heeft hij dat toch betrekkelijk snel aanvaard. "Ik ben 
er klaar voor", zei hij tenslotte. Terwijl wij voorberei
dingen troffen om hem de ziekenzalving te geven, 
overleed hij. Dat heeft ons, ondanks dat we w1sten 
van zijn ziekte, toch nog overvallen. Het was 14 JUh 
1997. Op 18 JUli daama hebben wij hem uit ons mld
den weggedragen. 
Wij willen hem ons blijven herinneren als een man, 
een vader, een opa die zich geweldig voor ons heeft 
1ngezet: geen woorden maar daden. En als een pa
rochiaan, die veel heeft bijgedragen aan de opbouw 
van onze gemeenschap. Het zal niet gemakkelijk 
zijn iemand te vinden met zo'n inzet. 

Hij moge rusten in vrede. 

Voor Uw meeleven na het overlijden van m1jn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, danken wij U 
heel hartelijk. 

B.M. Davina- Engbersen 
kinderen en kleinkinderen 


