
_J 



In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerhardus Wijnands 
Gerhard 

* 16-08-1926 t 30-04-2010 

Gerhard werd geboren op 1 6 augustus 1926 te 
Odoorn. Al jong verhuisde hij naar de 
Ericasestraat 80 te Erica, waar hij samen met 
zijn ouders, 7 broers en 2 zussen is 
opgegroeid. Na de lagere school ging Gerhard 
werken als knecht bij een boer. Als 
dienstplichtig militair heeft hij enige tijd 
doorgebracht in Indië, door zijn ziekbed van 
1,5 jaar kon hij Truus goed in de gaten houden 
met behulp van een spiegeltje. Na het ziekbed 
vond hij werk bij de Enka. Hier heeft Gerhard 
35 jaar met plezier gewerkt. 

Wat onschuldig begon met spiegel kijken werd 
als huwelijk bekroond, waar zij beiden met 
vreugde en tevredenheid op kunnen terugzien. 
Uit dit huwelijk werden I zoon en 2 dochters 
geboren. Later breidde de familie zich uit met 
6 kleinkinderen. Hij hield heel veel van zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen, dit was zijn 
lust en zijn leven. Gerhard en Truus waren op 
2 maart 2010 53 jaar getrouwd. 

Al een aantal jaren ging de gezondheid van 
Gerhard langzaam achteruit, de laatste 
8 weken ging het snel bergafwaarts. Helaas 
heeft Gerhard door zijn ziekte zijn 53 jarig 
huwelijk niet kunnen vieren met zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen. Op 24 april heeft 
Gerhard het H. Sacrament der Zieken 
ontvangen. Uit zijn geloofhaalde hij de moed 
en de kracht om zijn ziekte te dragen. Op 
30 april is Gerhard rustig en vredig van ons 
heengegaan, dinsdag 4 mei hebben wij 
Gerhard naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
Wij bidden dat hij nu mag rusten in de vrede 
van de Heer en van Hem het eeuwig leven 
mag ontvangen. 

Gerhard, papa en opa wij blijven van je 
houden ook al ben je niet meer in onze 
aanwezigheid hier op aarde en zullen je nooit 
vergeten. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa zijn wij u oprecht 
dankbaa,: 

Truus Wijnands-Rolink 
Kinderen en kleinkinderen 


