
De glimlach is gelukt, 
maar hoe is het daar boven? 
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In dankbare herinnering aan: 

Gerhard Heinrich Kötter 

weduwnaar van 
Albertdina Emma Rutgers 

* 11 oktober 1912 t 19 oktober 2004 

De uitvaartdienst vond plaats op 25 oktober 
2004 in de R.K. O.L.Vr. van de 

Allerheiligste Rozenkranskerk te 
Glanerbrug. Daarna hebben we zijn 

lichaam te ruste gelegd bij zijn geliefde 
vrouw Dientje op het R.K. kerkhof aldaar. 

Gerhard is overleden op 92-jarige leeftijd, 
was 44 jaar getrouwd met zijn innig geliefde 
vrouw Dientje. Dit huwelijk bleef kinderloos 
en na haar overlijden op 13 oktober 1991 
stond Gerhard er vaak alleen voor. Hij zei 
ook regelmatig: "laat ze daar boven mij ook 
maar ophalen, ben ik mooi bij Oientje.• 
Het gemis van haar was dan ook groot. 

Toch vond hij ook wel rust in zijn hobby's: 
kaarten, klootschieten, vogels, kievitseieren 
zoeken en sport. Vooral sport was hem 
alles! Het kon maar zo voorkomen, dat als je 
op visite kwam en Studiosport op tv was, hij 
je direct liet blijken dit geen geschikt tijdstip 
te vinden. Nee, Gerhard stak zijn mening 
niet onder stoelen of banken. Hij zei zeer 
resoluut hoe hij over bepaalde zaken 
dacht... Toch was hij een man met een groot 
hart. Vele goede doelen gaf hij een gift en 
mensen die het echt nodig hadden konden 
op hem rekenen. Zijn nalatenschap gaat 
naar een schooltje in Afrika, dit was zijn en 
Dientje's grootste wens. 
Gerhard was ook een toneelspeler, onverge
telijk was dat hij tussen de beelden in 
Madame Tussaud's ging staan en diverse 
mensen voor de gek hield. 
Zijn voordracht "de boom stond op groen 
aderrijk", is legendarisch. Ook de stellige 
overtuiging dat hij glimlachend zou sterven 
en een teken zou geven als hij "boven" was, 
is typerend voor hem. 
Gerhard, een markante man, is van ons 
heengegaan. Rust in vrede Gerhard we zul
len nog vaak aan je denken. 

Familie Kötter 


