
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 
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In liefde en dankbaarheid 

willen wij gedenken 

Gerhardus Johannes Vorgers 

sinds 1986 weduwnaar van 
Berendina Johanna Linneman 

Hij werd geboren op 19 februari 1914. 
Hij overleed, na voorzien te zijn van het 

Sacrament der Zieken, op 6 februari 1999 in 
• 't Kleyne Vaert". Wij hielden zijn uitvaart in 

de Mariakerk, Deurningerstraat 214 te 
Enschede, waarna ·we afscheid van hem 

hebben genomen tijdens de crematiedienst 
te Usselo. 

Als een kaars die warmte en licht geeft zo was 
het leven van deze mens. Hij was goed voor 
zijn kinderen en die goedheid was de band die 
hen samenbond. Voor zijn kinderen, zijn klein
kinderen en achterkleinkinderen had hij een 
warme belangstelling. Hij stond bekend als 
een eenvoudig en vriendelijk mens. Hij was 
altijd goed gehumeurd en mocht het eens 
anders zijn dan had hij er wel zijn reden voor, 
maar het duurde nooit lang. 

Zijn goede jaren bracht hij door in de spinnerij 
van de textielfabriek. 
13 jaar geleden overleed zijn vrouw. Hij miste 
haar alle dagen en toen zijn tijd gekomen was, 
wist hij dat hij nu spoedig bij haar zou zijn. Dat 
werd hem van harte gegund. 

Zijn gezondheid liet te wensen over. Na enke
le herseninfarcten werd hij aan de zorg van 
• 't Kleyne Vaert" toevertrouwd. Daar had hij 
zijn eigen plekje. Hoewel zijn oren en ogen 
hem in de steek lieten, was hij iedere woens
dag met zijn dochter Rieki present in het 
zanguurtje van het huis. 

Vader was een gelovig mens, hij was, als hij 
kon, zaterdags aanwezig in de dienst. Hij hield 
van de liederen die daar gezongen werden. 

In de morgen van 6 februari, na het ontvangen 
van de laatste Sacramenten, in tegenwoordig
heid van zijn kinderen en kleinkinderen, was 
het kaarsje opgebrand. Moge hij nu zijn bij 
Moeder, die hij al die jaren zo gemist heeft. 

Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziek
te en na het overlijden van onze lieve Vader, 
Opa en Overgroot-opa, zeggen wij U hartelijk 
dank. 

De Familie Vorgers 


