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in dankbare herinnering aan 

GERRIT LETTE 

Hij werd geboren 3 januari 1916 te Oldenzaal 
en hij overleed 22 maart 1986 te Oldenzaal. 
Na de H. Eucharistieviering in de St. Antonius 
kerk te Oldenzaal op 26 maart d .o.v. werd 
zijn lichaam gecremeerd in Usselo. 

"Ons leven breekt af 
als een droom in de ochtend, 
kortstondig is het 
als gras op het veld; 
voor U zijn duizend jaren als één dag 
als gisteren dat al voorbij is; 
een uur van slaap in de nacht" (psalm 90) 

Totaal onverwacht is hij gestorven. Wij zijn 
niet alleen verrast, maar ook pijnlijk getrof· 
fen. Vooral voor zijn zuster betekent zijn 
dood een groot verlies. Zij hebben veel voor 
elkaar betekend de jaren door en ze hebben 
lief en leed samen gedeeld. 

Ondanks het feit dat hij veel heeft meege
maakt in zijn leven. bleef hij een blijmoedig 
mens, die anderen niet tot last wilde zijn. Hij 
heeft altijd hard gewerkt en was daarbij bij
zonder plichtsgetrouw. 
Hij was een liefhebber van vissen maar wist 
zonder dat ook zijn tijd goed te besteden door 
met name voor anderen klaar te staan. Velen 
zullen hem missen. We mogen hierover treu
ren. Ons verdriet weten we echter verlicht 
door dankbaarheid voor alles wat hij gedaan 
en betekend heeft. Hij zal nog lang in onze 
herinnering voortleven en zeker in ons gebed 
zullen we met hem verbonden blijven. 
Dat onze God en Vader in de hemel, hem 
barmhartig zij en hem zal laten delen in de 
heerlijkheid van Jezus Christus. waar alles 
licht is en vrede, eeuwige rust en volmaakt ge
luk. Dat we daar elkaar mogen terug zien. 

Hij ruste in vrede. 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens 
de ziekte en uw meeleven na het overlijden 
van onze lieve broer en oom. zeggen wij u on
ze hartelijke dank . 

De familie. 




