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Met fijne herinneringen blijven wij denken aan 

Gerard Wevers 

echtgenoot van 

Grady Wevers-Meulenbroek 
Hij werd geboren 15 Juni 1925 te Glanerbrug. 
Gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is ti1J 
op 24 Januari 1997 in alle rust temidden van zijn 
gezin overleden. Na afscheid te hebben geno· 
men van Gerard tijdens de uitvaartmis in ae H. 
Nicolaaskerk te Denekamp is hij hier te ruste 
gelegd op het R.K. Kerkhof. 

Het is voor ons zo moeilijk voor te stellen dat 
papa niet meer bij ons is. Hij was zo duidelijk 
aanwezig onder ons, met zijn manier van praten 
en gebaren als een goede lieve man, als een 
altija zorgzame vader en opa, als een bekwame 
en hardwerkende vakman tiJdens ziin Jaren in 
de bouw. Met volle energie heeft hij al z n talen
ten gebruikt en voorar wij kinderen hebben 
daarvan geprofiteerd. Bouwen en verbouwen: 
hij was altijd zo trots op het resultaat. 
Voor mama en hemzelf heeft hij zijn huis aan de 
Brinkstraat verbouwd en mooi gemaakt. 
Elf fijne jaren hebben zij er samen doorge
bractit. Papa was altijd gastvrij en stond bekend 
om zijn humor, z'n grofe verhalen, die hij elke 

keer nog mooier maakte. Hij had een bijzonde
re band-met zlln broers. Hij verheugde zich op 
hun bezoek. t=lij genoot ervan als ze samen 
waren. Op zijn l<leinkinderen was hij erg 
gesteld. Als zij bij hem waren.1 was het steeds 
weer een feest: een lieve onaememende opa 
en zo zullen zij hem blijven herinneren. De 
vakantie was In ons gezin altijd een hele bele
venis, bepakt en bezakt gingen wij vaak met 
twee auto's richting zee. Die zee öehield ook 
zijn aantrekkingskracht toen wij al uit huis wa
ren. In november hebben papa en mama 
samen nog een nieuwe caravan In Zeeuws 
Vlaanderen neergezet met In hun achterhoofd 
de vele mooie plannen voor de komende zomer. 
Daarom was het voor p~a en ons ook zo moei
lijk te verwerken dat hij plotseling zo erg ziek 
bleek en nog maar kort te leven had. Maar juist 
die tijd was ons zeer dierbaar. Wij hebben dan 
ook nog veel gepraat en overlegd. Veel werd 
met hem besproken en geregeló waar hij zelf 
nog zijn persoonlijk stempel opdrukte. Zijn 
grootste zorg was hoe het verder zou gaan met 
mama waarvoor hij immers zoveel betekende. 
Samen hebben wij de Kerstdagen fijn doorge
bracht en zijn het nieuwe jaar met gemengde 
gevoelens ingegaan. Papa zal in ons voorUeven 
als Iemand waaraan wij zoveel hebben te dan
ken. Wij geloven en vertrouwen dat hij voortleeft 
in een nieuw leven bij God en God zag dat het 
goed was. Papa, Gerardje van Stina, bedankt 
voor alles, voor ons blijf Je leven. 

Voor uw belangstèlling en medeleven danken 
wij U hartelijk. Grady Wevers-Meulenbroek 

Kinderen en kleinkinderen. 




