
De Stilte 

bij je heengaan 
is groot, 
maar in ons hart 
blijf je 
verder leven. 



t We hielden innig van je 
echtheid en waarheid 
mens zonder franje 
ondanks alles 
op zo 'n verlies nooit voorbereid 

Dankbaar en vol liefde blijven we denken aan 

Gerard Wolters 

echtgenoot van Truus Oude Lansink 

Hij werd geboren in Harbrinkhoek op 11 oktober 1924. 
Hij groeide op in Albergen. Geheel onverwachts ging hij 
van ons heen op 1 april 2002. Op zaterdag 6 april hebben 
we afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartdienst 
in de parochiekerk Maria Onbevlekt Ontvangen te Zen
deren en hem daarna te ruste gelegd op het R. K. Kerkhof 
aldaar. 

Al heel jong begon hij te werken bij Kuperus te Almelo 
waar hij 42 jaar plichtsgetrouw hard heeft gewerkt. Naast 
zijn werk had hij enkele koeien en begin jaren zeventig 
begon hij samen met zijn vrouw een pluimveebedrijf. 
Hiermee zijn ze 1,5 jaar geleden gestopt om het wat 
rustiger aan te doen. 
Gerard leerde Truus kennen tijdens de kermis in Albergen. 
Ze trouwden op 7 augustus 1951 en kregen twee zonen 
en vier dochters. 

Hij was een fijne en zorgzame man, altijd stond hij klaar 
voor zijn gezin waar hij zielsveel van hield. Met name zijn 
kleinkinderen hadden een speciale plek in zijn hart. 
Als iemand in zijn directe omgeving problemen had, dan 
liet hem dat niet los en deed hij alles om te helpen. Voor 
ma was hij altijd zorgzaam. Moest ze ergens naar toe 
dan stond hij er op met haar mee te gaan omdat hij bang 
was dat haar iets zou overkomen. Als de kinderen haar 
meenamen zij hij altijd : pas goed op 'oons ma'. Pa was 
een man die ervan kon genieten als het met iedereen 
goed ging. Als ma, kinderen en de kleinkinderen het 
naar hun zin hadden , had hij dat ook. Hij had belangstel
ling voor wat iedereen bezig hield zoals werk, school en 
sport. 
Altijd was hij bezig om ervoor te zorgen dat het er in en 
om het huis netjes uitzag. Een man van weinig woorden 
maar iedereen wist met hem wel waar je aan toe was. 
Een man met een bepaalde humor, altijd in voor een 
grapje en met een stalen gezicht kon hij je voor de gek 
houden. 
Heel geleidelijk aan werden zijn krachten minder en moest 
hij inleveren. De pijn die hij steeds vaker voelde, de 
vermoeidheid, hij hield het zoveel mogelijk verborgen. 
Groot was dan ook de schrik, de ontreddering toen hij op 
Paasmaandag in het begin van de ochtend overleed. Zó 
te sterven, dat was zijn wens. 

Wij danken iedereen van harte die door zijn of haar 
aanwezigheid bij de begrafenis of door een ander blijk 
van medeleven heeft willen delen in onze gevoelens. 
Uw gebaar heeft ons erg goed gedaan . . 

Truus, kinderen en kleinkinderen. 


