
Als ik zo oud geworden ben 
dat ik geen mens meer herken 

en niet eens jouw naam meer weet, 
pak dan mijn hand heel even beet 

en zeg me zo gedag 
en laat me voelen dat je me mag. 
Wellicht dat ik het gevoel herken 
dat Ik \IOOr Iemand, iemand ben. 

Herinner mij 
maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij in stralende zon, 

hoe ik was 
toen Ik alles nog kon I 

t 
Dankbaar gedenken wij mijn lieve man, onze 

vader en opa 

Gerard Evers 

Hij werd geboren op 8 december 1917 aan de 
Austweg te De Lutte. Op 15 april 1997 werd hij 
gesterkt door de Heilige Sacramenten der 
Zieken. . 

1 Na 4 maanden intensieve verzorging thu s 
moest moeder de zorg uithanden geven, wat 
voor haar erg zwaar viel. 
Na 5 weken liefdevol verzorgt te zijn ln_het_yer
pleegcentrum Twente-Oost te Losser, 1s h1J op 
12 september 1997 's avonds om 20.20 uur rus
tig en vredig ingeslapen. 

Diep verslagen blijven wij achter nu onze lieve 
man en vader en opa van ons is heen g~9aan. 
Na een zeer moeilijke start op de boerderij heeft 
hij toch samen met moeder de gehele boerderij 
weer weten op te bouwen. 
Alles deden ze dan ook samen. 
De vrijheid die ze samen op de boerderij von
den was voor beiden heel belangrijk. 
Elke zondag ging hij getrouw naar de kerk, want 
hij was een goede en gelovige man. 
Door zijn ziekte begreep hij het allemaal niet zo 
goed meer. 
Maar ondanks zijn ziekte bleef hij zijn spreuken 
en zijn grappen houden. 
Bijna waren ze 35 jaar getrouwd. Helaas mocht 
hij dat niet meer mee maken. 
Wij danken Pa voor al het goede dat hij aan ons 
heeft meegegeven. 

Voor uw blijken van medeleven, deelneming en 
de laatste eer bewezen aan mijn lieve man, 
lieve Vader en Opa zeggen wij U hartelijk dank. 

Trudie Evers · Buss 
Kinderen en kleinkinderen. 


