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In dankbare herinnering aan 

GERARDUS JOHANNES WOLBERS 

Hij werd geboren in Reutum op 3 juni 
1912. Ruim 34 jaren van zijn leven deel
de hij in een gelukkig huwelijk met 
GEZINA EVERLO. Voorzien van het 
sacrament van de zieken is hij plotse
ling overleden op 27 december 1978 in 
het Prinses Irene Ziekenhuis te Almelo. 
Wij hebben hem te ruste gelegd op het 
parochiekerkhof van Zenderen, waar 
hij het grootste deel van zijn leven heeft 
gewoond. 

Tot en met de zaterdag voor kerstmis 
werkte hij in de zaak die hij had op
gebouwd. Dat was kenmerkend voor 
zijn zorg en inze t. Met diepe dankbaar
heid herinneren we ons zijn leven . Hij 
was een eenvoudige en tegelijk wijze 
man, oprecht in zijn oordeel. Hij leefde 
vanuit een diepe eerbied voor mensen 
en wat zij meemaakten. Je kon altijd 
bij hem terecht, weinig dingen waren 
hem teveel. Soms was hij liever te goed, 
wanneer hij maar vermoedde, dat ie
mand in de zorgen zat. Hartelijkheid 
en gastvrijheid stonden bij hem hoog 
in het vaandel. 
Wat vooral in onze herinnering zal blij-

ven is de grote zorg voor het wel en 
wee van ons gezin , hij leefde intens met 
ons mee. Hij hield van een goede steer 
om zich heen; wanneer iedereen thuis 
was, voelde hij zich het fijnst. De 
komst van zijn klemkinderen gaf een 
nieuw doel aan zijn leven. Wij weten 
allemaal hoeveel hij van hen hield. 
Ook de vele mensen die hij regelmatig 
ontmoette in zijn werk waardeerden in 
hem zijn goede humeur en zijn vaak 
zinvolle raad. Vader was een gelovig 
mens. Hij leefde vanuit zijn geloof en 
de kerk en het kerkgebeuren was hij 
zeer toegedaan. 
Wij denken met liefde aan deze man 
terug. Wat hij ons gaf zullen wij nooit 
vergeten. Wij hopen dat we hem in ere 
zullen houden in onze verbondenheid 
met elkaar; want zo zag hij ons het 
liefst, in vrede en eensgezindheid. 
God, onze Vader, moge hij bij u vrede 
en geborgenheid vinden. 

Voor uw medeleven bedanken wij u 
hartelijk. 

Fam. Wolbers 
Hoofdstraat 39A, Zenderen 

December 1978 


