
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 



Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Waltherus Tanke 

echtgenoot van 

Wilhelmina Gesina Leushuis 

eerder gehuwd met 

Wilhelmine Adèle Thoma t 
Geboren 8 april 1913 

Overleden 22 april 1995 

Het levenspad van vader is er een dat, naast veel 
vreugde, ook zijn verdriet heeft gekend. 
Een groot doorzettingsvermogen en wilskracht waren 
de ingrediënten die hem tot die sterke persoonlijkheid 
maakte zoals we hem hebben gekend. Hij werd gebo
ren in Hasselo en groeide daar op. Daar ontstond de 
belangstelling voor wat later zijn grote hobby zou 
worden: Vogels. Eerst de duivensport en daarna 
kleurkanaries. Een fijne jeugd. 
In de oorlogsjaren moest hij een grote beproeving 
doorstaan. Een jaar na zijn huwelijk verloor hij zijn 
vrouw, moeder van Leonie, tijdens het oktober-bom
bardement 1943 van Enschede. Mede door de goede 
hulp van de wederzijdse familie is hij uit dit dal kunnen 
komen. 

Een nieuw begin was dat hij moeder ontmoette en ze 
met elkaar, na de oorlog, trouwden. Het gezin werd 
compleet en er heerste een goede sfeer. Hierin hebben 
wij hem gekend als een goede vader met een groot 
verantwoordelijkheidsbesef, een man van zijn woord. 
Naast zijn grote hobby bleef hij tijd houden voor zijn 
kinderen en kleinkinderen. In elk huis treffen we wel 
iets aan dat door opa is gemaakt. 
Toen hij van het Tuindorp ging verhuizen moest hij 
een groot deel van zijn hobby opgeven. Zijn grootste 
zorg werd toen om, na een leven van hard werken, 
samen met moeder een zo goed mogelijke tijd te 
hebben. Zo lang het kon wilde hij met moeder samen 
zijn, eerst thuis en toen dat niet meer ging in 
Herinckhave. 
De tijding dat zijn ziekte ongeneeslijk was heeft hij op 
een bewonderenswaardige manier verwerkt. We kon
den alles met hem bespreken en zo maakte hij voor ons 
zijn naderend einde draaglijk. Vader heeft veei steun 
ondervonden van de belangstelling tijdens zijn ziekte. 
Hij heeft dit altijd erg op prijs gesteld. 
We zijn dankbaar dat vader een langere lijdensweg 
bespaard gebleven is. 

Hengelo, april 1995. 
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