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In dankbare herinnering aan 

Johannes Martinus Gering 
weduwnaar van 
Gertrud Vohrmann 

HiJ werd op 18 augustus 1894 in Enschede 
geboren. H1J 1s, gesterkt vanuit een diep
geworteld geloof, gestorven op 17 december 
1987 in het verpleeghuis "Het Wiedenbroek" 
in Haaksbergen. We hebben afscheid van hem 
genomen tijdens de Uitvaart op 22 december 
in de St. Pancratiuskerk te Haaksbergen en 
hem te ruste gelegd op het r.k. kerkhof aan 
de Waarveldsweg. 

Op de hoge leeftijd van 93 jaar, twee jaar na 
de dood van moeder, is vader gestorven. 
Na een korte periode van ziekte in het ver
pleeghuis, waar hij het laatste jaar van zijn 
leven woonde. Daar voelde hij zich weldra 
thuis en genoot soms zichtbaar van de aan
dacht en de goede verzorging die hij er kreeg. 
Vader heeft een lange en een rustige oude 
dag mogen hebben. Tussen zij n bezigheden 
door stapte hij vaak op de fiets om te ge
nieten van de natuur, waarnaar hij ook zijn 
k inderen leerde kijken. De meeste vreugde 
beleefde hij aan zijn kleinkinderen, voor wie 
hij van alles knutselde. Ze hebben van opa 
genoten. 
Het meest bekend was en is vader onder de 
naam " Koll 'n Tiens", want jarenlang was hii. 
naast het werk op zijn boerderijtje in Buurse, 
de rondtrekkende kolenboer. Dat betekende 
vaak dagenlang zwaar werken, waarbij voor 
hem de zorg voor zijn kinderen en zijn vrouw 
vooropstond . Zijn vrouw, met wie hij meer 
dan 60 jaar getrouwd is geweest , was voor 
hem een grote steun. Later zou hij met haar 

een goede liefdevo lle verzorging genieten bij 
zijn dochter Marietje en Arnold. 
Vader was een d iep godsd ienstig man; hij 
had daarbij de warmte en de ongekunsteld
heid van een kind. We weten hem nu voor
goed geborgen en thuis bij God , op wie hij 
vertrouwde. 

Wij wil len allen hartelij k danken die ons bij 
het overlijden van onze goede vader en l ieve 
opa een bl ijk van meeleven hebben gegeven. 

Fam. Gering 

Haaksbergen, 22 december 1987 
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