


Met veel liefde 
willen wij blijven denken aan 

Gerhard Albert Fleer 
Weduwnaar van 

Geertruida Johanna Masselink 
Vader van Ruud, Herman, Annet en Gert 

Overleden op 11 september 2010 

Hij werd geboren op 13 maart 1927 in Losser. 
In een gezin van zeven kinderen was hij de 
oudste zoon. In de oorlogsjaren werkte hij bij 
de boer en wist zich te behoeden voor Arbeits· 
einsatz of erger. Na de oorlog stierven zijn ou· 
ders al jong, voordat hij getrouwd was. 

In 1954 trouwde hij met Truus Masselink. Ze 
gingen in Glane wonen en kregen samen drie 
zonen en twee dochters. Hun eerste dochter, 
Gerdie overleed vier maanden na geboorte. 

In Glane was hij actief in de kerk en was een 
drijvende kracht van de lokale afdeling van de 
Katholieke Arbeidersbond. 

In 1968 verhuisde hij met zijn gezin naar de 
Lutterstraat in Losser. Hier heeft hij de rest van 
zijn leven gewoond. Toen hij in 1972 niet meer 

buitenshuis kon werken heeft hij zich naast 
het runnen van het huishouden verdienstelijk 
gemaakt als vrijwilliger bij de A loysiusschool 
en bij het Oranje Comité, waarvan hij het ere
lidmaatschap heeft ontvangen. Legendarisch 
was zijn inzet voor de succesvolle Losserse 
oud papier verzamelacties in de negentiger 
jaren. 

Hij reed graag auto, werkte met plezier in zijn 
tuin en genoot van de vakanties, met als hoog· 
tepunt de reis naar Afrika in 1992. Hij was trots 
op zijn kinderen en genoot van zijn kleinkinde· 
ren. 

Nadat zijn vrouw op 14 juni 2010 was overle· 
den, ging het steeds slechter met hem. De zorg 
die hij jarenlang met veel toewijding aan haar 
heeft gegeven, had veel van hem gevergd. 
Hij kon niet wennen aan het alleen zijn, bleef 
dolen en zoeken naar zijn vrouw, totdat de 
dood hem omarmde. 

Dat hij nu moge rusten in vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen 


