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'n Fijne en dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES DAVINA 

echtgenoot van 

ANNA WIHELMINA ANKONÉ 

Hij werd geboren op 5 november 1928 te Oldenzaal. Na 
een slopende zekte is hij gestorven op 17 januari 1992 
1n het ziekenhuls te Enschede. 
Tijdens een Euchar1stieVJenng in de Drieêenheidskark te 
Oldenzaal hebben we op 21 Januan afscheid van hem 
genomen, waarna we hem begeleid hebben naar het 
kerkhof aan de Hengelosestraat 

Een lieve man, een hartelijke vader en een geweldige 
opa is tè vroeg van ons heengegaan. 
HIJ leed aan een ongeneeslijke z1ekte. Zijn optimisme 
hield hem staande. Hij sprak er over met een zekere 
standvastigheid en een groot geduld, aangevuld met zijn 
Zlll voor humor 
Een zware operatie heeft hij niet overleefd. 
Gerard had vele talenten. Hij hield ze niet voor zichzelf. 
Om die reden werd er voortdurend een beroep op hem 
gedaan. Hij was handig en hield van werken. Steeds was 
hij bezig, tot voor kort nog.Z,jn activiteiten betroffen met 
alleen zijn gez1n: Ook Ouick 20 de Orieêenhe,dspa
rochie en de noabers konden genieten van zijn werklust 
en onbaa1Zuchtigheid. 

Gerard zorgoe met liefde sam~ met Anm, voor net 
gem Hij had gevoel voor traditie, gedragen door een 
groot geloof en gezagsgetrouwheid. 
Bij hem was het; een man, een man, een woord, een 
woord. Hij was zeer principieel en had een groot 
vertrouwen in de medemens. 
HIJ was een man met een daadwerkelijk geloof. Zijn 
wekelijkse gang, samen met zijn vrouw, naar de kerk 
was niet voldoende. Hij gaf zijn geloven ook vorm in het 
leven van alledag, waarbij het bidden voor het eten ook 
een belangrijks plaats iMam. 
ZIJn ooispanning vond hij o.a bij de Gregonus
zangvereniging en hetlaatste jaar was hij lid van het 
Oldenzaals Mannenkoor. 
Hij was hetliefste in "zijn" schuur om er te klussen. Dat 
deed hij trouwens ook bij zijn kinderen en bij Ouick 20. 
Hij had zijn vaste fielsroutes, ;angs vaste adressen. 
Aan ditleven van hard werken is nu een einde gekomen. 
Wij geloven met zijn geloof mee, dat hij rust en vrede 
heeft bij God. 
Pa heeft met Zijn talenten gewerkt. 
En daarom heeft God tegen hem gezegd: 
urtstekend, goede en trouwe dienaar, ga binnen in de 
vreugde van uw Heer. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte en 
na het overlijden van mijn man, onze pa en opa 

Anni Oavina-Ankoné 
kinderen en kleinkinderen. 


