
Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, 
nimmer klagend, altijd stil dragend, 

moedig ging je doo,; steeds weer, 
tot op het laatste moment, 

het wilde niet meer. 



.. t 
In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Aleida Spin 

weduwnaar van 
Anna Catharina Braak 

Hij werd geboren te Losser op 
13 februari 1913 en overleed in zijn 

huis aan de Marconistraat te Enschede 
op 1 augustus 1998. 

De H. Eucharistie bij zijn uitvaart werd 
gevierd in de Goede Herderkerk te Enschede 
op 6 augustus, waarna de crematie volgde te 

Usselo. 

Het leven van 85 jaar van deze vader en opa 
is samen te vatten met het woord: zorgzaam
heid. In hun huwelijk van 33 jaar kreeg het 
echtpaar Spin 3 dochters en 3 zonen: op hen 
waren alle liefde en zorg van de ouders 
gericht. Meer dan 40 jaar is vader Spin werk· 
zaam geweest bij Schuttersveld in de spinne
rij : het was zwaar werk in lange dagen tegen 
lage lonen en op zaterdag moest er dus bij· 
verdiend worden . Voor zichzelf was hij met 
weinig tevreden, terwijl altijd zijn belangstelling 

en zorg gericht bleven op anderen. Na het 
overlijden van zijn vrouw in 1980 leefde hij 
alleen nog voor zijn kinderen, kleinkinderen en 
zijn hond Tosca. Zijn vriendelijkheid maakte 
hem bij allen gezien. 
Hij zag zijn geloof en de beleving daarvan als 
de krachtbron voor zijn denken en handelen 
en hij was steeds tot in zijn ouderdom toe 
trouw aan de Eucharistie. 
Het was zijn grootste geluk, dat hij in zijn huis 
kon blijven samen met zijn dochter Ria, die 
vele jaren zijn steun en toeverlaat is geweest. 
Daarvoor was hij haar zeer dankbaar. Nu is 
zijn leven op aárde plotseling voltooid geraakt, 
maar in het hart van zijn dierbaren blijft hij 
leven als een man, die zichzelf in zorgzaam
heid heeft gegeven tot hun welzijn. 

Moge de Goede Herder Jezus Christus hem 
voor eeuwig vrede en liefde schenken in Gods 
Vaderhuis. 

Voor uw meeleven na het overlijden van onze 
zorgzame vader, schoonvader en lieve opa 
zijn wij U zeer dankbaar. 

Kinderen en kleinkinderen. 


