
Denken we in ons gebed dankbaar aan 

Gerhardus Johannes Fischer 
echtgenoot van 

Maria Susanna Brunink . 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Hij werd geboren in Losser 2april1895. 
Gesterkt door de Sacramenten der zie
ken, temidden van zijn familiekring, stierf 
h11 op 23 juli 1981. Na een Eucharistie· 
viering in onze parochiekerk van St. 
Martinus, waar hij ja1enlang de functie 
van collectant vervulde, hebben zijn 
familieleden hem begeleid naar het Ka· 
tholiek kerkhof in Losser, hem toever
trouwend aan de zorg van de Heer 
Jezus. Het was toen 27 juli 1981. 

Een goede man voor z11n vrouw, een 
geliefde vader voor zijn kinderen, op 
de handen gedragen door zijn klein
kinderen, een band in de familie, zo 
zien wij deze eerlijke mens uit ons 
midden weggaan. Zijn laatste jaren heb· 
ben we met zijn allen verlicht, zover 
het ons mogelijk was. Dat maakte ook 
mogelijk, wat zijn grote wens was, dat 
hij zijn laatste reis vanuit zijn eigen 
huis zou aanvangen. Moeder en alle
maal, alleen daarvoor al hartelijke dank. 

Iemand, die zo een middelpunt was, 
gaan we ten zeerste missen. Daar telt 
geen leeftijd mee. 
Wij zijn God dankbaar, zo'n goede mens 
m ons midden te hebben gehad. Wij 
gunnen hem de vreugde van het Va
derhuis, waar hij al zo lang naar uit
zag. 
Moeder, kinderen en kleinkinderen, dank 
voor jullie zorgen. Denkt aan het voor
beeld, dat moeder en ik jullie gaven. 
Houdt de handen in elkaar, houdt ons 
geloof hoog. Jezus belooft ons een 
weerzien in het andere leven, waar geen 
verdriet en pijn meer zijn en waar geen 
scheiding meer dreigt. 
Heer Jezus, geef uw dienaar - met 
voorbijzien van zijn zwakheden - de 
eeuwige rust. 

Wij danken u hartelijk voor het mede
leven en de belangstelling, betoond na 
het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa. 

M. S. Fischer-Brunink 
kinderen en kleinkinderen. 


