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In dankbare herinnering aan 

Gerard Wessel 

Hij werd geboren op 17 oktober 1964 te 
Oldenzaal en overleed op de LosserHof op 7 
juni 2000. Hij werd begraven op het R.K. 
Kerkhof te De Lutte op 10 juni. d.o.v. 

Gerard werd geboren als jongste van 5 kinde
ren. Al gauw bleek dat hij zowel lichamelijk als 
geestelijk niet gezond was. Dit was een groot 
verdriet en kostte veel extra zorg maar gaf ook 
aanleiding tot veel vreugde en saamhorigheid. 
Als kleuter was hij een mooi ventje en zocht met 
iedereen contact om handje te klappen. Later 
bezocht hij een kinderdagverblijf. Gerard was 
dol op de ballenbak, was gek op zwemmen en 
hield van muziek. Aan het begin van de puber
tijd kreeg hij lichamelijk veel problemen waar 
geen oorzaak voor te vinden was ondanks alle 
doktersbezoeken en inspanningen van Pa en 
Ma.Hij schreeuwde veel en leek pijn te hebben. 
Geleidelijk groeide het besef dat de opvoeding 
en verzorging veel te zwaar werd. 

Het was een grote, maar onvermijdelijke stap 
om hem uit huis te plaatsen. In augustus 1981 
ging hij op bijna 17 jarige leeftijd op de 
LosserHof wonen. Al gauw voelde hij zich daar 
thuis en mede door de prima verzorging had 
iedereen er een goed gevoel over. Hij leefde 
helemaal in zijn eigen wereldje en eiste de bank 
voor zich op. 
De laatste jaren ging hij door zijn epileptische 
aanvallen achteruit en moest steeds een stukje 
inleveren. 
Ook al wisten we dat hij niet oud zou worden, 
toch kwam dit afscheid nog onverwacht en zul
len we " ons Gerardje " zeker missen maar zijn 
bl ij dat hij niet meer hoeft te lijden. 

Lieve Gerard, rust in vrede. 

Hierbi/. willen wij iedereen bedanken voor het 
mede even en de belangstelling na het overlij
den van Gerard. Dit is voor ons een grote steun. 
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