
.• Een dankbare en fijne herinnering aan 

Gerard Wessels 

echtgenoot van 

Marietje Oude Groote Beverborg 

Hij werd geboren op 19 november 1923 te Denekamp 
en na een kortstondig ziekbed stierf hij thuis op 9 
september 2006. Wij hebben afscheid van hem 
genomen tijdens een Eucharistieviering in de 
Mariakerk, waarna we hem hebben begeleid naar 
zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aan de 
Schipleidelaan te Oldenzaal. 

We denken met heel veel liefde terug aan een lieve 
man, een onvergetelijke vader en een fantastische 
opa. Zorgzaam en integer zo kennen we hem. 
Onopvallend, eenvoudig en altijd goed verzorgd, zo 
ging hij door het leven. 

Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de textiel , 
ging hij in 1981 met vervroegd pensioen . De 
drieploegendienst werd ingeruild voor vrije tijd . Hij 
kreeg nu de gelegenheid voor andere bezigheden. 

Fietsen in de omgeving, zijn eigen moestyintje 
onderhouden en klusjes in en om het huis. Ook zijn 
kinderen deden graag een beroep op hem. De 
kleinkinderen werden geboren, vijftien in totaal ; opa 
genoot zichtbaar van hen en creëerde een speciale 
band. Spelletjes, een kaartje leggen, opa was er wel 
voor te vinden. Vakanties, hij keek er altijd naar uit en 
kon achteraf nagenieten van alles wat hij allemaal had 
beleeft. In december 1997 kreeg hij ernstige 
problemen met zijn hart, maar wonder boven wonder 
kwam hij er weer bovenop. Hij moest opnieuw een 
invulling geven aan zijn leven. De scootmobiel was 
een dankbare uitkomst. Samen met zijn vrouw en de 
hond Nicky ging hij weer op pad . Met al zijn 
lichamelijke beperkingen bleef hij genieten van de 
kleine dingen. Puzzelen, kaarten thuis of bij de club, 
hij genoot zichtbaar. Nu blijft er een lege plaats over, 
maar we zijn dankbaar dat hij zolang in ons midden is 
geweest. 

Voor uw belangstelling, steun en medeleven zijn wij u 
zeer erkentelijk. 

M.G. Wessels -Oude Groote Beverborg 
Kinderen en kleinkinderen 


