
Gedenk in uw gebed 
de Weleerwaarde Heer 

GERARDUS NIEUWE-WEME 
llij werd 14 januari 1919 te Weertelo 
geboren, 25 full 1943 priester gewijd. Hij 
was adllereenvolgens kapelaan te Loencr.
aloot, conrector van de L:wcehchool te 
Zeist en iedert 26 augustus 1949 kapelaan 
te Denekamp. Geslerkt door de H. Sacra.
mentcn overleed hij 2 augustus 1961 in 
't RJ(. '.liekenhuis ce Enichede: 7 augus
tus d.a.v. 1s zijn ]khaam op 't R.K. Kcrlc..
hof te Denekamp te ruste gelegd . 

.. Heer voor hen offer Ik mlJ zclr. Het is <lc 1cvcns
sprcuk van iedere jonitc pricslcr : hij heeft ze 18 j:u<"n 
in practijk gebracht. Met Paulus kon hij zeggen : • Wie 
it er :iwak .tonder dat ik :twak ben, wie wordt er ge
ergerd zonder dat ik brand•. 7.ijn priesterscb:ip was 
voor hem geen niacht maa.r opga"·e: Christus aan clc 
mensen brengen. Hij deed het bij h itte en koude, Ja11g~ 
~oede en slechte wegen. altijd stond hij )dur. Daardoor 
was hij e-cn levende ietuigenis van Hem. wie'Ds we,en 
liefde 1s. z,ch,clf heelt hll d,arblj niet geteld, zichzelf 
nooit gezocht. - De kracht daartoe vond hij in zijn 
leven met God; hjj wu een man van ~ebed; in d l L 

opzicht heeft hij zijn medepdeslen gc:HJcht. 

Een kort maar benijdenswaardJt rtlk prJcslerJcven: h!j 
heef~ zo moot, to mlcns gelccf<l, dat het nu reeds F,oed 
was. Voor ons parochianen, pritstf'ts en famille even
wel een onherstelbaar gemis. \Vat hij echter met ccr
)ijLe overgave op zljn sterfbed bad: .,Heer 7031~ Cij 
het wilt, zo is 't goc-l\ dat wïJJen wij herhalen. En 
tevens 1.uHen wjj nooit vergeetn. wat hij voor ons be
tekend heeft: hij beeft recht op onze da1ü:baarhe1d en 
gebed. 

Maria, hier is uw kind, geleid het naar Je2us. Jezus h!cr 
is Uw trouwe dienaar, sla genadig uw ogen op hem. 

J. Bcnneker, Koster. Denekamp 




