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Dankbaar gedenken wij 

GERARDUSHUBERTUSJOHANNES 
HELLEGERS 

echtgenoot van 

JOHANNA THERESIA KÓTIER 

Hij werd 1n Weerselo geboren op 20 met 1924. Na een 
langdurige ziekte is hij toch nog onverwacht overleden op 
24 oktober 1988. Biddend hebben wij afscheid van hem 
genomen in de St Antoniuskerk op 28 oktober en hem 
daarna te rusten gelegd op de begraafplaats in 
Oldenzaal. 

Alschetd nemen valt des 18 zwaarder wanneer mensen 
heel nauw met elkaar in oprechte helde verbonden zijn. 
Vandaar de ~te die, na bijna 32 jaar gelukkig 
huwehjksleven, bij dit sterven gevoeld wordt 
Hij was geen man van drukte of grootspraak. Bij hem 
passen beter woorden als eenvoud, bescheidenheid, 
liefde en zorgzaamheid. 
Zijn ~zondhetd was zwak 1en gevolge van een 
longZJekte. In Zijn goede jaren werkte h~ bij Geklerman en 
had daarnaast een klein boerenbednifJG aan de Grond· 
manstraat 

Maar aJ vroegtijdig, toen h~ nog rraar net midden veertig 
was, moest hij om gezondheids-redenen uit het arbeids· 
prooes stappen. Dat heelt hem ppi gedaan. H• 111Vaarde 
aan een toenemende benauwdheid dat zijn ziekle 
langzaam maar zeker erger werd. En de laatste fid werd 
dat ook duidelijk aan Z•jn herhaalde opmerking: "Wat ben 
ik toch altijd moe· 
Zijn gaan naar de mensen en zijn belangstelling voor de 
dingen om hem heen werd steeds minder en het helst 
was hij thuis. Dat kwam niet uit gebrek aan interesse 
maar omdat zr1n gezondheidstoestand het niet meer 
toeliet 
Zijn twee kleinlunderEl!l, M~ke en Rick, die zo dicht bij hem 
woonden, waren en bleven zijn plezier en vreugde. Hij 
genoot van hen. 
Hij was ook heel gelukkig met het nieuwe huis dat twee 
jaar geleden klaar gekomen was zodat het oude huis 
verlaten kon worden. Jammer dat hij er maar zo kort van 
heelt kunnen genieten. 
Nu hij gestorven is zeggen wij terecht: riet is volbracht". 
Moge hij ervaren hebben wat staat in de psalm: 

'%s (joá ons tfulis6rengt, 
lat za{ etn ároom zijn'. 

Voor de vele blijken van belangstelling, ondervonden na 
l'.et overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en opa. zeggen wij u onze hartelijke dank. 

J. Th. Hellegers-Koner 
kinderen en kleinkinderen 


