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In dankbare herinnering aan 

Gerardus Bernardus Gervink 

weduwnaar van 

Johanna Maria Gerritzen 

Hij werd geboren op 26 januari 1908 te Los
ser. Hij overleed op 13 december 1992 in het 
ziekenhuis te Oldenzaal. Op 17 december 
d.a.v. hebben wij hem, na een Eucharistie
viering ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof 
te Overdinkel. 

Vrij onverwacht is vader van ons heenge
gaan; waarschijnlijk heeft hijzelf gevoeld 
dat zijn krachten op waren. Hijzelf was er 
van overtuigd dat hij de 85 jaar niet zou 
halen. 
Vader kon niet meer; hij kon het nergens 
meer vinden. Na moeders dood kon hij de 
draad niet meer oppakken; hij miste moe
der heel erg; het leven had, zonder haar, 
geen waarde meer. Samen met moeder 
heeft hij een goed leven gehad; moeder 
heeft hem echt verwend. Wel was hij de ini-

tiat iefnemer;hij zorgde thuis voor alles en 
dat had moeder graag; in werkelijkheid kon
den zij elkaar niet missen. 
Vader had een echte eigen mening, je wist 
duidelijk waar je met hem aan toe was, dat 
was niet altijd gemakkelijk. Hoe moeilijk 
was het voor hem en voor ons om een keus 
te maken, toen hij thuis niet meer alleen 
kon zijn, want vader hield van zijn huis. 
Vader was een gelovige man, een echte ver
eerder van de H. Gerardus Majella. Hij was 
erg bij de kerk en het kerkgebeuren betrok
ken; hij was met alles heel goed op de 
hoogte. Ook het wereldgebeuren interes
seerde hem. Hij had zorg voor mensen; als 
er iemand in nood was hielp hij; hij wist dan 
altijd wegen te vinden om tot een oplossing · 
te komen. 
Wij bewaren een goede herinnering aan 
hem en wij bidden dat hij nu in rust, in vrede 
mag zijn. 

Voor uw belangstelling en medeleven na 
het overlijden van onze lieve vader en opa 
danken wij U hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 

Overdinkel, december 1992. 




