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'n Fijne en dankbare hennnering aan 

HENDRIKUS JOHANNES GERWERS 

echtgenoot van 

HENDRIKA GERHARDA ANTONIA TER BEEK 

Hij werd geboren op 30januari1906 te Lonneker. Na een 
langdurig ziekbed is hij gestorven op 22 oktober 1988 in 
het ziekenhuis te Oldenzaal. WiJ hebben afscheid van 
hem genomen in de Drieêenheidskerk, waar hij bijna 15 
J89r lang koster IS geweest Daarna hebben we hem 
begeleid naar het Cl'ematorium te Usselo. 

We zullen hem mlS$8n: koster Gerwers. Een man, die 
dag en nacht klaarst>nd om te helpen. Allereerst 111 zijn 
~zin. Een goed echtgenoot en een fijne vader VOOf zijn 
kin~~en. Bovendien een lieve opa voor zijn negen 
kleinkinderen. Een man van weinig woorden, maar van 
veel grote daden. Zo stond hij gelovig 111 dit leven. Het 
woord beschikbaarhetd was hem niet vreemd. 1-ii was 
een harde welker en een tevreden mens. Deze levens· 
instelling straalde hij ook uit 

E~n man met sb~. Zijn vreugde vond hij in zijn werk, met 
Zijn onafscheidelijke sigaret of sigaar. Zijn kleermakers· 
vak leerde hij in Ootmarsum. Hij moest er zelfs nog geld 
aan 10egeven. Zijn welk in Oldenzaal was algemeen 
bekend: de man met de si>fjas. 
Toen hij bij zijn pensionenng gevraagd werd als koster 111 
fungeren in de Oneêenheidskerk verhuisden Zijn sigaar 
en stoijas mee. Zijn werk én als kleermaker én als koster 
deed hij met grote accuratesse. Zijn kosterschap hield 
méér 111 dan kaarsen aansteken en miskleren klaar· 
leggen. Hij maakte en verstelde ook de kelkelijke 
paramenten. Hij zorgde, dat in de kerk alles keurig in orde 
was. Alles wat leefde boeide hem en zo stond hij dan ook 
open voor onze nieuwe, moderne tijd, ook voor de 
vernieuwingen in het kerkelijke gebeuren. 
Voor JJjn zorg, samen met moeder, in ons gezin zijn we 
hem erg dankbaar. De parochie is hem dankbaar VOOf 

zijn ~e.rmoeïde inzet. Wij geloven met hem, dat hij 
gelukkig 1s bij God. De God, die hij op allerlei manieren 
heef\ gediend. Wij blijven over hem praten als de goede 
man, de zorgzame vader en de fijll8 opa en zeker ook 
over koster Gerwers. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte en 
na het overlijden van m1in man, onze vader en opa. 

H. Gerwers·ler Beek 
kinderen en kleinkinderen. 


