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Bewaar in uw herinnering 
en gedenl< in uw gebeden 

GERHARD WANSCHERS 

weduwnaar van 
Ges ina Geertruida ten Voorde 

Hij werd geboren 10 november 1888 
te Ambt Almelo. Na gesterkt te zijn 
met het H. Sacrament der zieken, 
is hij gestorven 25 november 1983 
te Almelo. De uitvaartdienst had 
plaats in de Christoffelkerk te 
Almelo en de crematie te Usselo, 
op 30 november 1983. 

Wanneer een mens zo'n hoge leeftijd 
berei kt als Gerhard Wanschers - hij 
we rd 95 jaar - dan kan men dankbaar 
zijn . De overledene zelf was ook geluk
kig en tevreden met zijn lange leven en 
zijn goede gezondheid. In zijn grote 
geloof-schreef hij dit toe aan zijn goede 
God die hem dit gaf. Ook was hij ge
zegend met een lange en goede huwe
lijksband met zijn vrouw die een paar 
maanden vóór hem van ons was heen
gegaan, ook op hoge leeftijd. Natuurlijk 
hebben zij in hun leven ook de nodige 
tegenslagen gekend, maar in geloof en 

in onderlinge liefde hebben zij het ver
driet en de moeilijkheden in hun leven 
aangekund. 
Zo kon hij - ondanks zijn slecht gehoor 
en zijn minimaal gezichtsvermogen -
nog echt genieten van mensen om hem 
heen, van de verhalen die hij aan an
deren vertelde en niet te vergeten van 
zijn onafscheideli jke pijp. Dat de beide 
stokoude mensen nog zolang van hun 
leven hebben kunnen genieten hebben 
ze méde te danken aan hun kinderen 
die zo goed voor hen zorgden, met 
name ook Hennie die er een eer in 
stelde om zijn ouders thuis te houden 
en te verzorgen samen met zijn zuster. 
Moge God aan Gerhard Wanschers en 
zijn eerder overleden vrouw, twee vre
dige mensen, nu de ééuwige vrede 
schenken. Amen. 

Voor Uw hartelijl< mede leven en be
langstelling, na het overlijden van onze 
lieve vader en opa, zeggen wij U onze 
welgemeende dank. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 


