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" Je gaf meer dan je vroeg " 

Geboren in Stepelo op 27 december 1914, is 
op de leeftijd van 79 jaar op 4 maart 1994 
overleden onze lieve broer, zwager en oom 

Gerhard Waanders 

Na de uitvaart op 9 maart in de parochiekerk 
te Beckum hebben wij hem te ruste gelegd op 
net parochiekerkhof. 

Op de dag dat we afscheid van Gerhard 
hebben moeten nemen beleefden we ge
voelens van rouw en berusting . 
Zijn levenseinde kwam niet onverwachts. 
De laatste levensjaren ging zijn gezondheid 
stapje voor stapje achteruit. 
De grootste handicap was zijn slechtziendheid. 
Dit beperkte steeds meer Gerhard's 
bewegingsvrijheid. 

Zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud, 
soberheid en plichtsbesef. 
Zijn levensdoel lag op de boerderij waar hij 
met hart en ziel mee verbonden was. Gerhard 
hechtte aan "noaberplicht" . We weten dat hij 
graag met de buren samen het, in die tijd 
noodzakelijke, handwerk verrichtte. 
Andermans belangen wogen daarbij even
zwaar als de zijne. 

Op zondag nam je tijd voor kerkgang , was 
zijn mening en week daar zelden van af. 
Later hield de kerktelefoon hem op de 
hoogte. 

Gerhard zijn grote hobby was fietsen , wist 
alle wegen in de verre omtrek en wie er 
overal woonde. 

Met zijn voetbalvrienden van TVO beleefde 
hij genoegen als elftalleider en vaste suppor
ter gedurende 50 jaar. 

Door zijn slechtziendheid werd het donkerder 
om hem heen. Lichtpunten in zijn_ laatste jaren 
waren de vele bezoeken van buren , vrienden 
kennissen en familie . ' 
Vele~ van. u maakten tijd vrij om aan zijn dag 
een invu 111 ".Il te geven of namen de zorg op 
zich voor Zijn dagelijkse wandeling. 

Op het moment dat zich het levenseinde aan
diende was het goed met familie en buren 
afscheid van Gerhard te nemen . 

Lichaam en geest waren moe, ver langend 
naar rust. 

" Herinner mij , 
maar niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in stralende zon 
hoe ik was, toen ik alles nog kon. 

Allen die veel voor hem hebben betekend en 
ons tot steun en hulp waren, zeggen wij op
recht dank. 

Familie Waanders 


