
Ter dankbare herinnering aan 

HEINRICH GERHARD WERGER 

echtgenoot van 

Maria Antonia Martina Leerkotte. 

Hij werd geboren te Gronau (W.Dld.), 
op 30 juni 1919. - Na een kortston

dige, slopende ziekte, waarin hij werd 
gesterkt door het Sakrament der 

zieken overleed hij, 26 oktober 1987 
in zijn woning te Glanerbrug. 

Met een plechtige Eucharistieviering 
in de kerk van "De Goede Herder" te 
Enschede, hebben wij op 29 oktober 
afscheid van hem genomen en zijn 

lichaam daarna aan zijn Goede Herder 
toevertrouwd. 

t 
Meer dan 40 jaar was hij intens ge

lukkig getrouwd met Mama, die hem 
boven al les ging. - Als vader was hij 
trots op zijn kinderen. - Voor hun op
voeding heeft hij zich de grootste 
moeite getroost. Vele jaren van hard 
werken, ook in de avonduren, waren 
daar voor nodig. - Hij deed dat al le
maal vol liefde. 

Het was voor hem dan ook 'n grote 
voldoening te weten, dat zijn kinderen 
goed terecht waren gekomen. 

Toch werd hem het leed van 't ver
lies van een van zijn kinderen niet 
bespaard. - Ook deze slag wist hij te 
dragen, door juist voor de anderen 'n 
steun te zijn. 

Veel vreugde beleefde hij aan zijn 
acht kleinkinderen: hij was voor hen 
de allerfijnste opa. Van hen afscheid 
nemen viel hem o zo zwaar. 

Dankbaar voor alle liefde en zorgen 
die hij ontving van allen die hem nabij 
waren, genoot hij tot het einde van 
zijn leven van zijn fami lie. 

Met zijn tot het laatst toe humoris
tische levenshouding probeerde hij 
het afscheid van de zijnen te verzach
ten. - Daags voor zijn sterven nam hij 
op ontroerende wijze van allen af
scheid. Zo was het goed, vond hij. 

Zijn realistische levensopvatting 
maakte het voor hem mogelijk om 
uiteindelijk in zijn lot te berusten. 
Zij:, leven gaf hij in serene rust terug 
aan zijn God en Schepper. Het is een 
voorrecht zó te mogen sterven. 

z.o.z. 




