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Gerhard werd geboren op 5 oktober 1927 in Losser 
en is, gesterkt door de laatste zegen, over leden op 

17 december 2008 in Enschede op 8 1 jarige 
leeftijd. Op 22 december hebben we voor het laatst 
afscheid van hem genomen in de H. Hart Kerk te 
Enschede en hem begeleid naar het crematorium. 

Gerhard was een lieve man, bijna 53 jaar getrouwd 
met Betsie, een fan tasti sche vader en een 
geweldi ge opa die dol was op Rick en Tim. 
Hij heeft altijd hard gewerkt. Vanaf z ijn 14' was 
hij in de textielindustrie werkzaam, totdat zijn hart 
dat_niet_meer mogelijk maakte. Gelukkig heeft hij 
a lt1Jd z1J n hobby's gehad. Eerst voetba llen en 
klootschieten, later zijn zingen en zijn tuin. Meer 
dan 40 jaar is hij koorlid geweest en er was geen 
mis die hij niet kende. Zijn tuin was altijd prachtig, 
vol bloemen in de zomer en jarenlang gevu ld met 
zijn geliefde bolchrysanten. 
Betsie en Gerhard hebben het mooi gehad samen, 
met weinig tevreden en genietend van de kleine 
dingen als samen kaarten en lekker eten. Als het 
nodig was kwam hij voor haar en ons gezin op. 
Hun 25 en 50 jarig huwelijksfeest hebben we nog 
mooi samen kunnen vieren. 

Annette heeft hij de meest liefdevolle en warme 
opvoeding gegeven die iemand zich maar kan 
wensen. Hij heeft haar daarmee geholpen te 
groeien tot wie ze is. Marc is warm verwelkomd 
in het hechte gezin. Pa stond altijd klaar a ls er iets 
moest gebeuren. Tot op hoge leeftijd stond Pa nog 
te behangen. 
Zijn kleinkinderen Rick en Tim waren zijn a lles. 
Apetrots was hij toen hij naast opa ook Peter van 
Rick werd. Ze mochten bijna alles van hem zelfs 
te midden van zijn geliefde planten voetballen . 
Ui tjes met hun en naar Annette gaan is hij altijd 
blijven doen, zelfs toen andere bezoeken hem 
teveel werden . 
Toen Ma dit najaar z iek werd wilde hij 2x daags 
bij haar zijn. Meer dan door te praten was dat zijn 
mani er om te laten blijken hoeveel hij van haar 
hield. Langzaam maar zeker heeft zijn lichaam het 
opgegeven. Een longontsteking in november 
bleek het begin van het einde te zijn. We hebben 
nog op een goede mani er afscheid van je kunnen 
nemen, maar zullen je vreselijk missen. 
Gerhard, pa en opa, we zull en j e nooit vergeten. 
Je zult altijd in onze herinneringen bij ons zijn. 
We willen je danken voor a ll es watje voor ons 
gedaan en betekend hebt. 

Voor uw belangstelling bij het afscheid van onze 
man, vader en opa danken wij u hartelijk. 

Betsie 
Marc en Annette, Rick, Tim 


