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Zoals hij leefde is hij heengegaan. 
Eenvoudig, tevreden en karaktervol. 

In dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes Wilde 

echtgenoot van 

Margaretha Anna Knieper 

Hij werd geboren op 1 maart 1932 in Noord 
Deurningen en overleed vrij onverwacht op 4 
september 1999 in het ziekenhuis te Enschede. 
Op 8 september 1999 hebben we hem voor het 
laatst in ons midden gehad tijdens de viering 
van de Heilige Eucharistie in de Sint Jozefkerk 
te Noord Deurningen, waarna we hem begra· 
ven hebben op ons parochieel kerkhof. 

Een rustige man met een goed karakter, een 
toegewijde echtgenoot en vader, een boer in 
hart en nieren, zo zullen we pa in onze herinne
ring houden. Na het overlijden van zijn eerste 
vrouw, Maria Hilbers, trouwde hij op 4 juli 1960 
met Marga Knieper. Hun liefde voor elkaar werd 
gezegend met drie kinderen, Irma, Bennie en 
Miriam. Pa was een lieve echtgenoot en een 

zorgzame vader. Altijd heeft hij voor zijn gezin 
klaargestaan. Anderen konden ook altijd een 
beroep op hem doen. Pa was geen man die 
gemakkelijk 'nee' kon zeggen. 
Zijn leven was de boerderij. Hij hield van de die
ren en van het leven buiten. Hij was een echt 
natuurmens. Graag mocht hij een praatje 
maken met de mensen uit de buurt. Altijd zag je 
hem daarbij met zijn onafscheidelijke sigaar ,n 
zijn mond. Naast het werken op de boerderij 
beleefde hij veel plezier aan de kaartclub. 
Pa is in zijn leven nooit echt ziek geweest. De 
laatste maanden echter werd langzaam duide· 
lijk dat hij iets onder de leden had. Met de hele 
familie zag hij uit naar het trouwen van Irma en 
Henk. Dit mooie feest heeft hij nog meege
maakt. Kort daarna werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis. Hier bleek dat hij ernstig ziek was. 
Uiteindelijk toch vrij onverwacht is hij daar na 
enkele dagen op 67-jarige leeftijd overleden. De 
droefheid om ziJn plotselinge heengaan is groot. 
Getroost en gesterkt worden we door het 
geloof. Wij geloven dat pa over de grens van de 
dood heen, bij God is thuisgekomen en dat hij 
daar na een zorgzaam en arbeidzaam leven 
mag rusten in de vrede en vreugde van God. 

Pa, bedankt voor alles ! 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven na het 
overlijden van mijn lieve man, onze vader en schoon
vader. 

Fam. Wilde • Knieper 




