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Ter nagedachtenis aan 

Gerard Nolten 

Hij werd geboren op 24 oktober 1927 in Denekamp. 
Op 16 mei 2006 ( de verjaardag van zijn vrouw) 
overleed hij plotseling tijdens het 50-jarige huwelijksfeest 
van één van zijn zussen en haar man. Op 20 mei 
2006 hebben we afscheid van hem genomen tijdens 
de uitvaartviering in de H. Nicolaaskerk van Denekamp 
en is hij daar op het parochiekerkhof te ruste gelegd. 

Hij was de tweede zoon in een groot boerengezin en 
groeide op in de prachtige omgeving van Denekamp. 
Zoals destijds gebruikelijk was, leerde hij al snel het 
arbeidzame leven van het Twentse platteland kennen. 
Op 10 januari 1963 trouwde hij met Annie Nijboer en 
sinds die datum woonden zij aan de Mr. Lazonderstraat 
in Denekamp. Samen kregen ze drie kinderen. 
Op zijn twintigste ging hij werken in de textielindustrie 
in Oldenzaal. Hier was hij zo'n 35 jaar werkzaam. Op 
dat moment kreeg hij problemen met zijn hart en werd 
hij arbeidsongeschikt. Na een hartoperatie in 1984 
kende hij een prettig leven. Hij genoot van zijn hobby 
met het houden van allerlei vogels en het werken in 

de tuin en moestuinen. Ook was hij altijd bezig met 
het klussen in en om het huis en met het maken van 
bijvoorbeeld houten speelgoed voor zijn kleinkinderen . 
Als het weer het enigszins toeliet fietste hij rond in zijn 
geliefde Denekampse omgeving, alleen of samen met 
Annie. Dit hield hem fit. 
De laatste zeven jaar was hij erg gelukkig met zijn 
kleinkinderen, hij nam ze mee op de fiets en hij was 
erg geliefd. Het was erg leuk dat hij de eerste communie 
van zijn oudste kleinkind Iris onlangs nog had meegemaakt. 
Wij zijn dankbaar voor het leven dat hij samen met 
ons deelde en alhoewel hij erg plotseling is gestorven 
hebben we vrede met de manier waarop hij is 
heengegaan. 
We zullen hem herinneren als een zorgzame man, 
vader en opa met een opgeruimd karakter en af en 
toe wat eigenzinnige trekjes. 

Wij danken u voor de belangstelling en het medeleven 
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa. 

20 mei 2006 
Mr. Lazonderstraat 41 
7591 VV Denekamp 

Annie Nolten-Nijboer 
Kinderen en Kleinkinderen 


