
Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Herman Gevers 

die op 2 februari 1933 in Losser geboren 
werd. Hij was 37 jaar gehuwd met 

Diny Oelderink. Na een ernstige ziekte 
overleed hij thuis op 24 april 1996. We heb
ben hem op 29 april, na een Uitvaartviering 

in de Mana Geboortekerk te Losser, naar het 
crematorium te Usselo begeleid. 

Ook al was pa al enige tijd ziek, het afscheid 
kwam voor ons allen nog zeer onverwachts. 
In dankbaarheid zullen we zijn leven onder 
ons blijven herinneren. 
Hij was een man die altijd bezig was. 
Stilzitten kon hij niet Handig als hij was, 
stond hij altijd klaar om te helpen. Met name 
bij zijn kinderen. Werd er verbouwd of gingen 
ze verhuizen, pa was er. 
Van jongs af aan was hij een groot dierenlief
hebber. Dieren, van groot tot klein. Vooral 
hield hij veel van kippen en duiven. Hij was 
dan ook jarenlang lid van de pluimveevereni
ging. 

Daarnaast was hiJ een aktief en trouw lid van 
de Camavalsveren1g1ng. Hij genoot ook van 
muziek als lid van de boerenkapel. 
Pa discussieerde graag over allerlei zaken, 
waarbij hij duidelijk een eigen mening had, 
waarvoor hij ook uitkwam. 
Toen hij in november ziek werd, was dat voor 
hem en voor allen die hem lief waren, een 
zware slag. Langzaam bereidde hij zich voor 
op het naderend afscheid. Hij genoot mis
schien des te meer van zijn zeven kleinkinde
ren, die altijd welkom waren. 
Hij wilde een ander niet tot last zijn en zo 
droeg hij zijn ziekte, hoewel hij bang was 
voor het laatste stuk weg, dat hij te gaan had. 
In geloof willen we zijn leven aanbevelen bij 
God, dat hij nu leven mag in Zijn Vreugde en 
in Zijn Liefde. 
Pa, opa, Herman bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven, be
toond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn dierbare man, onze zorgzame vader 
en opa. 
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