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Een dankbare herinnering aan 

Gerhard van Deth 

echtgenoot van 

Joets van Deth - Munkácsi 

Hij werd geboren in Neuenhaus op 29 decem
ber 1912. Gesterkt door het Sacrament der 
Zieken stierf hij na een Ziekbed thuis in zijn ver
trouwde omgeving op 19 september 1998. 
Op 23 september d.o.v. hebben wij tijdens de H. 
Eucharistie afscheid van hem genomen, waar· 
na we hem te ruste hebben gelegd op het R.K. 
kerkhof te Denekamp. 

Gerhard werd geboren als jongste zoon in een 
gezin van 5 kinderen. Dit gezin vestigde zich in 
1914 aan de Brandlichterweg. Hier groeide hij 
samen op met zijn broers en zussen. 
Bij het u1tgaan leerde hij Joets Munkácsi ken· 
nen, met wie hij trouwde op 26 november 1948. 
Het huwelijk werd kerkeliJk ingezegend op 27 
april1949. 
Bij opa en oma van Deth aan de Brandlichter
weg trokken zij in en vormden een nieuw gezin. 
Samen kregen zij 3 zoons en één dochter Ria, 

die na enkele maanden stierf. Gerhard van Deth 
werkte jarenlan9 als schilder bij Knippers, waar 
hij ook zijn ople1ding tot schilder kreeg. 
H1j werkte veel en hard om zijn jonge gezin en 
beide ouders een goede boterham te kunnen 
geven. 
Op de vrije zondag nam hij graag zijn zoons op 
de fiets om hun de liefde voor de natuur te 
geven. 
Graag werkte hij in zijn tuin. Hij was een man 
van weinig woorden, maar geliefd door zijn rust 
en vriendelijkheid. 
Blij was hij als zijn kinderen, maar ook zijn klein
kinderen Luc, Peter en Nick kwamen. 
Echte problemen met zijn gezondheid kende hij 
niet. Zijn laatste drie maanden, waarin hij 
steeds zieker en afhankelijker werd, vond hij erg 
moeilijk. Dat wilde hij eigenli/.k niet. 
Wij ziJn blij, dat we hem zo ang in ons midden 
hadden en dat hij tot zijn laatste adem in zijn 
vertrouwde omgeving werd verzorgd. 
Hij is gegaan zoals wij hem kennen: rustig en 
bescheiden. 

Voor uw blijk van medeleven tijdens de periode 
van ziekte en na het overlijden van m1jn lieve 
man, onze zorgzame vader en fijne opa zeggen 
wij u allen hartelijk dank. 

Fam. van Deth 


