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Ter gedachtenis aan 

Gerhard Spölmink 
weduwnaar van 

Antonia Elisabeth Rocks. 
Hij is 16 mei 1892 te Ochtrup (Old.) 
geboren. Gesterkt door de zalving der 
zieken , overleed hij vrij onverwacht op 
21 juli 1982 te Enschede in het ver
pleeghuis "Bruggerbosch'". 
Wij legden hem 24 juli d.a.v. naast zijn 
vrouw te ruste op het r.k. kerkhof te 
Overdinkel. 

Onze vader en opa mocht een zeer 
hoge leeftijd bereiken. Zijn lange leven 
zal voor ons, zijn kinderen en kleinkin
deren, een blijvende dankbare herinne
ring zijn. 
Hij was een eenvoudig man met een 
edel karakter. Z ij n leven was : vrouw 
en kinderen. Van de morgen tot de 
avond werkzaam en tot in het kleinste 
attent en vol zorg, zo stuurde hij met 
vaste hand zijn gezin in moeilijke en 
blijde dagen. Daarbij raakte hij nooit 
uit zijn humeur. Samen met zijn vrouw 
schiep hij voor zijn talrijk gezin een 
sfeer die kinderen en kleinkinderen als 
een kostbaar aandenken heel hun leven 
zullen meedragen. 

Zijn stijl van leven, zorgen en liefheb
ben was de vrucht van zijn diepe levens
overtuiging "dat de mens wikt, maar 
God beschikt'" . 
Na de dood van zijn vrouw brak voor 
hem een moeilijke tijd aan. Zijn kinde
ren en kleinkinderen hebben hem ge
weldig bijgestaan totdat zijn wens ver
vuld was: weer samen te zijn met zijn 
vrouw. 
Onze vader en opa zu llen we missen .. 
wij zijn dankbaar dat God ons zulk een 
vader heeft geschonken en wij bidden 
dat hij nu mag rusten in de vreugde 
van zijn hemelse Vader. 
Dat hij ruste in vrede. 

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

Kinderen, klein- en 
achterkleinkind eren. 


