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Een dankbare en fijne herinnering aan 

Gerard Teders 

echtgenoot van Annie Olde Venterink 

Gerard werd geboren te Lattrop op 21 oktober 1916. 
Voorzien van het H. Sacrament der Zieken overleed 
hrj thuis aan de Dr. Poelsstraat op 5 oktober 1996. 
We hadden hem voor het laatst in ons midden tijdens 
een Eucharsitievierrng in de H. Drieëenheidskerk te 
Oldenzaal op 9 oktober, waarna we hem hebben be
geleid naar het crematorium "Enschede' te Usselo. 

Als (her)kennen overgaat naar een niet weten, 
als Je woorden met meer kunt zeggen of bent vergeten. 
Dan kun 1e die mens alleen nog met liefde omringen 
en simpel gemeten van een gebaar, een lach, 
de simpelste dingen. 
Wat zeggen dan nog woorden. 
Wat zegt verdriet of pijn. 
Als het leven Jijden wordt kan sterven een verlossing ZiJn. 

Met deze woorden nemen we afscheid. In de afgelo
pen periode zagen we zijn gezondheid langzamer
hand achteruitgaan, het werd voor hem steeds moei
lijker zijn gedachten en gevoelens tot uitdrukking te 
brengen. Dit bracht bij hem, maar ook bij ons een 

groot gevoel van machteloosheid teweeg, want we 
hadden het altijd goed en gezellig samen. 
Gerard hield van het leven, graag was hij thuis waar 
hij met zijn vrouw Annie gelukkige jaren heeft gekend. 
Hij wilde altijd het beste voor zijn kinderen en genoot 
van de kleinkinderen. Graag was hij in de tuin, zijn 
grote hobby, maar ook hield hij zich bezig met alles 
wat er zo binnen en buiten het huis moest gebeuren. 
In ons gezin, maar ook op vele andere plaatsen zal 
hij gemist worden. Hij was een fi jn en vrolijk mens, 
zijn voorbeeld zullen we vasthouden in ons hart. 
Gerard was een gelovig mens. Trouw bezocht hij "zijn" 
parochiekerk, de Drieëenheid, hij had er ziJn vaste 
plek. Zijn geloof en vaste Godsvertrouwen heeft hem 
in voor- en tegenspoed altijd kracht gegeven. 
Nu Gerard is gestorven hopen en bidden we dat dit
zelfde geloof ons de kracht geeft verder te gaan. 
Pa, we wensen je de rust en de vrede van God van 
harte toe. We zijn je dankbaar voor alles wat je ons 
hebt gegeven. We gaan verder zoals jij het zou heb
ben gewild: samen zal het wel lukken. 

Heer, geef hem de eeuwige rust. 

Voor al uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn dierbare man, onze vader 
en opa willen wij u hartelijk bedanken. 

Annie Teders-Olde Venterink 
Kinderen en kleinkinderen 




