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In liefdevolle herinnering 

aan 

Gerard Roescher 

gehuwd met 
Annie Kleinsman 

Gerard werd op 11 maart 1937 geboren in 
Bentelo en overleed op 21 juli 2000 te Hengelo. 

Na de gezongen uitvaartviering in de 
H. Hartkerk hebben we hem op 26 juli te ruste 

gelegd op het R.K. kerkhof aan de 
Deurningerstraat te Hengelo. 

Verdrietig zijn we om het afscheid, om de lege plek 
en het gemis, maar ook dankbaar dat hem een 
verder lijden bespaard is gebleven. De laatste 
weken heeft Pa gevochten met alle kracht die hij 
nog had. Er was nog zoveel te doen, nog zoveel 
waarvoor hij wilde blijven leven, en nog zoveel om 
naar uit te zien ..... binnenkort zal zijn eerste klein
kind geboren worden. 

Gerard groeide op met twee broers; uit zijn verha
len over die tijd, bleek hoezeer ze samen genoten 
hebben van hun jeugdjaren ondanks het vroegtij
dig overlijden van hun moeder. In 1966 trouwde hij 
met zijn geliefde Annie Kleinsman en ze kregen 
drie kinderen: Edwin, Angelique en Ingrid. Al vroeg 
kreeg Gerard last van ernstige rugklachten en op 
37 jarige leeftijd moest hij noodgedwongen stop
pen met werken. 

Dat is hem bijzonder zwaar gevallen en heeft, 
samen met nog enkele andere ingrijpende gebeur
tenissen, zijn leven getekend. Na enige tijd was hij 
in staat zijn leven opnieuw invulling te geven door 
vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Hij werd in de parochie actief, o.a. als voorzitter 
van de Caritas, maar ook bij Tafeltje-dek-je, op de 
school van zijn kinderen en vooral als voorzitter bij 
de HAGO (Hengelose Algemene Gehandicapten 
Organisatie). Met hart en ziel heeft hij zich, zolang 
hij kon, ingezet! Niets was hem teveel en altijd 
stond hij voor iedereen klaar. Daarbij heeft hij zich
zelf vaak weggecijferd . 
Gerard hield van een grapje, van plezier maken en 
hij had graag mensen om zich heen, maar een 
goede en hechte band in het gezin en in de fami
lie waren voor hem het belangrijkste. Maar met zijn 
gesloten karakter en zijn 'eigen-wijzig-heid' kostte 
dat soms moeite. Toch ging het hem in dit laatste 
jaar steeds beter af, om in alle openheid met zijn 
gezin te spreken over de belangrijke dingen in zijn 
leven. Geloof en kerk hoorden daar voor Gerard 
ook zeker bij. En in het geloof dat de dood niet het 
einde is, dat we met elkaar verbonden blijven, 
geven we hem uit handen. 

Lieve Gerard, lieve en zorgzame Pa, Bedankt voor 
alles; het was heel goed samen met jou. Gelukkig 
konden wij allen en je broer Henk en zijn vrouw, tot 
aan het einde bij je zijn. Je blijft met ons meegaan 
en we zullen je nooit vergeten. 

Uw warme belangstelling en medeleven tijdens 
zijn ziekte en bij zijn overlijden heeft ons getroost 
en gesteund. Wij danken u hiervoor hartelijk. 

J.C. Roescher-Kleinsman 
en kinderen 


