
de bomen 
komen uit de grond 
en uit hun stam 
de twijgen 
en ied'reen vindt het 
heel gewoon 
dat zij weer bladeren krijgen 
we zien ze vallen 
naar de grond 
en dan opnieuw weer groeien 
zo heeft de aarde 
ons geleerd 
dat ál wat sterft 
zal bloeien 

Toon Hermans 
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De Heer zal u behoeden 
en op handen dragen. 
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Ter herinnenng bij het afscheid van onze 

vader, grootvader en overgrootvader 

Rudolphus Theodorus Fleer 

weduwnaar van 
Geertruida Maria Johanna Brand 

Vader werd op 2 augustus 1909 in Losser ge
boren. Gesterkt door het H. Sacrament van 
de ziekenzalving is opa op 3 november 1997 
van ons heengegaan. Nadat we op 8 novem
ber 1997 tijdens een gezongen uitvaart in de 
kapel van het Verpleegcentrum Twente Oost, 
afscheid van hem hebben genomen, is hij te 
ruste gelegd op het kerkhof te Losser in het 
graf bij zijn vrouw die in 1978 reeds was over
leden. 

Vader stamde uit de tijd waarin de textiel 
bloeide. Hij moest hard werken voor zijn 
vrouw en kinderen. Omdat hiJ door ziekte 
moest stoppen in de textiel, bood de sociale 
werkplaats enkele jaren een oplossing. 

Nadat z'n vrouw ziek werd en naar het ver
zorgingshuis moest. ging hij naar het be1aar
dentehuis om bij haar te zijn. 
Opa was in het bejaardentehuis heel aktief in 
het gemeenschappelijke leven. Hij zong al· 
daar in het koor en was lid van de bewoners
commissie, deed mee aan de ouderen carna
val waar hij ook een jaar de Prins was. Ook 
had opa enkele jaren een bloementuintje. 
Veel verdriet heeft hij gehad bij het over1ijden 
van zijn geliefde zoon Hans. 
Opa was een man met een eigen wil, die 
graag de aandacht op zich vestigde. 
Na 18 jaar bejaardentehuis was door ziekte 
opname in het verpleeghuis noodzakelijk. 
Wij moeten hem na twee jaar goede verzor
ging in het verpleeghuis uit handen geven. 
Moge de Heer, die ook aan hem eeuwig Ie· 
ven heeft beloofd nu die belofte aan hem 
waarmaken. 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid bij 
zijn uitvaart en begrafenis zijn wij u zeer 
dankbaar. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 




