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Ger Fischer 

* Lonneker, 14 januari 1933 

t Schalkhaar, 10 november 2007 

Zijn leven bestond uit warmte en liefde, 
en dat straalde hij ook altijd naar zijn 
omgeving uit. Hij was op een heel 
positieve manier een bijzonder mens, en 
een heel betrokken echtgenoot, vader 
en opa . 



Ger heeft in Enschede zijn jeugd doorgebracht; 
de lagere school doorliep hij in de oorlog, al was 
het maar 3 klassen, want zoals hij altijd zei "toen 
viel er een bom op de school". Ger was intelligent 
en heeft door zelfstudie veel diploma's gehaald. 
Na 12 jaar in de textielfabriek van Bleidenstein 
heeft hij het toelatingsexamen voor de politie 
afgelegd, en heeft bij de politie een mooie 
carrière mogen maken. Van agent naar 
hoofdagent, brigadier en uiteindelijk werd hij 
adjudant en hulpofficier van justitie. 

Door zijn werk bij de politie zijn wij naar Deventer 
gegaan en zijn op 22 november 1963 getrouwd. 
Wij hielden allebei van kinderen en waren dan 
ook heel blij, dat Marian werd geboren. Wat was 
Ger trots op zijn dochter! Hij leefde mee met alles 
wat er om haar heen gebeurde, en stimuleerde 
Marian met haar studies. Toen ze na haar 
trouwen met Jan 2 prachtige dochters kreeg, was 
voor Ger het plaatje compleet. Hij hield zielsveel 
van ons allemaal. 

Hij heeft ook altijd veel plezier beleefd in het 
ondersteunen van tehuizen en mensen in Polen; 
hij organiseerde allerlei hulpgoederen, van dozen 
verband tot kleding, van balen chips tot 
ziekenhuisbedden en rolstoelen. Hij genoot van 
de contacten die hij daardoor onderhield, en dat 
ons huis af en toe meer op een magazijn dan op 

een woning leek, bezorgde hem alleen maar 
meer plezier. Het kon hem niet gek genoeg zijn, 
en hij was in zijn element als hij tussen al die 
spullen kon 'scharrelen'. Hij heeft op die manier 
veel mensen vooruit geholpen. 

Hij wist al heel lang dat hij erg ziek was. Ger zei 
zelf altijd 'Ik loop in de reserve tijd' . Maar gelukkig 
heeft hij die "reservetijd" wel optimaal geleefd; hij 
genoot van alle dingen, was bij iedereen 
betrokken en was zo gelukkig. Dat zei Ger juist 
de laatste tijd zo vaak. De kinderen en de 
mensen om hem heen, dat was zijn hoogste 
goed, en hij was zo lief voor hen. 

Nu geven wij jou over in de handen van Diegene 
aan wie jij altijd trouw hebt vastgehouden. Hij 
heeft voor Ger een plaats bereid in het 
Vaderhuis. 

De fijne , warme herinneringen aan Ger 
verzachten onze pijn. U allen, die met ons 
hebben meegeleefd, danken wij hartelijk. 

Atty, Marian, Jan, Milou en Suze. 


