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Ter dankbare her innering aan 

G erhardus Antonius Sernardus D ercksen 

echtgenoot van 

Bgrendina Johanna Maria te Llntelo 

De dierbare overledene werd geboren te Ensche· 
de op 26 Juli 1909. Bijna veertig jaar le idde hij 
het aannemersbedrijf. dat hij van zijn vader over
genomen had. Hij voerde vele belangrijke op
drachten uot en kon met rechtmatige trots wijzen 
op de kerken die hij bouwde. De zorg voor zijn 
gezin maakte hij niet ondergeschikt aan zijn 
werk . Het welzijn van zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen ging hem boven alles. HIJ was een 
man met een helder inzicht, die geen moeite 
had zijn gedachten te verwoorden. Hij was een 
bindende figuur, die on zij n omgang met mede
mensen hartelijk, eenvoudig, humoristisch en 
spontaan overkwam. Zonder vooringenomenheid 
en zonder onderscheid te maken trad hij de 
ander tegemoet. zodat hij het vertrouwen van 
velen had. Hij bezat een brede belangste ll ing en 
een sterk sociale inslag. Hij vervulde. onder 
meer, bestuurlijke functies in de aannemers· 
organisaties en was vele jaren lid van het kerk· 
bestuur van de parochie van de H. Jacobus. Zijn 
vele verdiensten werden gehonoreerd door de 

onderscheiding van Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. In groot geloof ging hij zijn 
levensweg. Hij leefde uit het besef dat, wanneer 
de Heer het huis niet bouwt. wij, mensen, allen 
tevergeefs werken. 

Op zondagmorgen 13 maart 1977 ging hiJ in 
vrede plotseling van ons heen. Op 17 maart 
d.a.v. had de eucharistieviering bij zijn afscheid 
p laats In de St. Jacobuskerk. waarna hij te 
rusten werd gelegd op het r. k. ke rkhof aan de 
Gronausestraa t. 

Bidden wij in een stil gebed dat de Heer zijn 
trouwe dienaar nu moge opnemen in de Stad 
van het eeuwige Licht. 

Voor uw blijk van deelneming betoond na het 
onverwachte overlijden van onze lieve man, 
vader en opa. zeggen wij u onze harte lijke dank. 

B. J. M. Dercksen-te Lintalo 
kinderen en kleinkinderen 

Enschede, maart 1977 
Kneedweg 18 


