
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Gerhardus Luizink 
HiJ werd geboren te Losser 10 maart 
1880. Zijn kerkelijk huwelijk sloot hij 
daar op 2 7 januari 19 0 9 met 

Johanna Mar ia Uijlenk ate. 
In haar ouderlijk huis gingen zij wo
nen. ZiJ stierf 28 januari 1951 in dat 
huis. Gerhard vroeg met volle verstand 
23 april 1981 om de ziekensacramen
ten. In "Oldenhove" stierf hij 2 mei 1981 
volkomen tevreden. Op het kerkhof van 
de Maria Geboorteparochie te Losser 
werd hiJ bij zijn vrouw begraven op 
6 mei 1981. 

"Oud worden is mooi, maar oud zijn 
niet, want dan zit je aan huis gebonden". 
Wat heeft deze Gerhard gewerkt, ge
sjouwd en gezwoegd. Meer dan 35 ja
ren was hij melkrijder. Daarnaast was 
hij ook vrachtrijder. 
Van heide maakte hij weide, eerst met 
de schop en later met paard en ploeg. 
Deze man had een zeer sterk gestel 
en was steeds bereid mensen te hel
pen, als ze een beroep op hem deden. 
Hij was een groot liefhebber van de 
natuur en fietste daarin graag rond. 

In zijn jonge jaren beoefende hij het 
klootschieten, later ging hij er graag 
kijken en in de schaarse vrije tijd legde 
hij graag een kaart 
Zijn geloofsbeleving was stoer en een
voudig. Hij voelde zijn levenseinde na
deren. De weg van de Heer was voor 
hem niet vreemd. Hij was ervan over
tuigd, dat de Heer met ons door het 
leven gaat, terwijl wij Hem niet her
kennen, en Hij toch in Zijn hand ons 
leven vasthoudt, zodat wij nu voor Ger
hard vragen: moge hij rusten in eeuwi 
ge vrede. 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
betoond na het overlijden van onze lieve 
en zorgzame vader en opa, betuigen 
wij u onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en 
ach ter ki ein kinderen. 


