
• 
'n FiJne en ankbare herinnering aan 

GERRIT WILDE 

echtgenoot van 

BETSY TENNIGLO 

Hij werd geboren op 9 oktober 1923 te Lemselo. Na een 
langdurige ziekte is hij gestorven in het Oldenzaalse 
Ziekenhuis op 15 september de dag van zijn huwelijk. 
We hebben afscheid van hem genomen tijdens een 
Eucharistieviering in de Drieëenheidskerk, zijn 
parochiekerk, waarna we hem begeleid hebben naar zijn 
laatste rustplaats op het kerkhof aan de Hengelosestraat 
aldaar. 

In Gerrits huis aan de Ootmarsumsedijk hangen veel 
Twentse spreuken. Ook deze: "met stenen bouwt men 
een huis, met liefde een thuis". 
Met deze woorden wordt precies aangegeven hoe Gerrit 
in dit leven stond. Zijn huis was een thuis voor velen. 
Samen mot Betsy, met Mariëtta en Henk wist hij het 
echte geloven in praktijk te brengen. 
Hij was een man bij wie woorden als: vrede, recht en 
vrijheid hoog in het vaandel stonden. 
Hij kon naar iemands verhaal goed luisteren. Als 
melkventer kwam hem dat natuurlijk heel goed van pas. 
Wij hebben bij het toedienen van het Sacrament van de 
Zieken zijn handen gezalfd en terecht, want met die 
handen heeft Gerrit gewerkt. 

Hij was gehecht aan zijn grond, de verkoop hiervan heeft 
hij met moeite kunnen verwerken. 
Hij was een rnan van de natuur. Daarin zag hij Gods 
scheppende hand en daar moet je zuinig op zijn. Hij 
wandelde graag en toen dat niet meer mogelijk was, 
werd hij gereden in een rolstoel. Zijn hond waar hij erg 
aan gehecht was, liep getrouw met hem mee. 
Aan dit leven van een liefhebbende man en een 
zorgzame vader is nu een einde gekomen. Wij geloven, 
samen met Gerrit, dat hij nu bij God is. Zijn God, in wie 
hij zo'n vertrouwen had. Wij weten ook, dat onze God het 
leven van Gerr_it zal onderschrijven. 
Voor onszelf vragen we om bemoediging. Met de mooie 
herinneringen aan Gerrit, onze papa, gaan we verder. 

:J{jemaná rCie 't weten kg.n, fwerm[ il( van je Fwv.. 
:J{jemaná áie mij troosten /(an, in mijn veráriet om.jou.. 

:J{jemaná áie hegrijpen zou, fwe vreseûji(ili:.je mis. 
:J{jemaná áie heseffen zou, ft.oe erg áie pijn wd is. 

l emaná áie 't wd he.grijpen ,oou., 
lemaná áie wel troosten zou., hen jij pappa, 

áaarom Fwv. il( van jou. 

Voor uw meeleven bij de ziekte en na het overlijden van 
mijn man en onze vader, zijn we u erg dankbaar. 

Betsy Wilde-Tenniglo 
Mariëtta en Henk 


