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Men zegt dat de tijd alle wonden heelt. 
Maar tijd zal nooir jouw plaats innemen. 

Gerard, je zit in ons hoofd en hart, 
en daar zul je altijd blijven! 

Trots op wie hij was en dankbaar voor alles wat hij 
ons gegeven heeft, delen wij u mede dat is overleden 

mijn lieve man, onze bijzondere en onvergetelijke vader, 
schoonvader en opa 

Gerhardus Maria Alphonsus Wolbert 
echtgenoot van Klari Wolbert-Voetberg 

Hij werd geboren te Lonneker op 23 januari 1933 
en is overleden te Enschede op 19 juni 2007, tijdig gesterkt 

door het Sacrament der Zieken. Zaterdag 23 juni 2007 
hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de 

Uitvaartd ienst in de Mariakerk te Enschede en hem 
uitgeleide gedaan naar het crematorium van Usselo. 

Wat zou het hem gestoord hebben, zo'n geldverspilling. Je 
eerst een nieuwe knie laten aanmeten en er dan geen 
gebruik meer van maken. Want zo was hij: geen geld uitge
ven aan flauwekul. Als iets geld kost, prima, maar gooi het 
niet over de balk. 

Een hekel had hij ook aan lanterfanten, dat deed hij zelf ook 
niet: als er iets moest gebeuren, dan pakte hij gewoon aan 
an wee degene die dan niet in zijn tempo meeging. Dan kon 

hij knap ongeduldig worden en kreeg je recht voor z'n raap 
te horen wat hij er van vond. 

Aan de andere kant vond hij ook dat we alles zelf moesten 
kunnen. Maar, zodra we het kunstje kenden, nam hij het 
graag weer van ons over. Dat botste soms ook want dan 
wilde hij dingen op zijn manier voor ons doen en was hij 
ervan overtuigd dat zijn manier de beste was. Maar ja, soms 
hadden wi{daar een ander idee over. 

Het liefst had hij ook gezien dat zijn dochters allemaal thuis 
waren blijven wonen of op z'n minst zo dicht mogelijk in de 
buurt. Dat er eentje in Amsterdam ging studeren, vond hij 
mooi, maar hij wees haar daarna wel op iedere advertentie 
voor een baan hier in de buurt. 

Hij beklaagde zich er wel eens over dat hij het zwaar had als 
enige man in huis met vier vrouwen maar ondertussen 
genoot hij er van om voor ons te zorgen; nooit was hem iets 
te veel. Ook thuis was hij nooit te beroerd om te helpen: ont· 
bijt klaar maken, de hond uitlaten, boodschappen doen; 
desnoods wilde hij in z'n eentje alles doen. 

Zo was hij: zorgzaam, attent, eerlijk, recht voor z'n raap en hij 
had zo veel liefde te geven. 

We zullen hem zo missen. 

Voor uw belangstelling en meeleven bij het overlijden van 
Gerhardus Maria Alphonsus Wolbert zeggen wij u allen har
telijk dank. 

Klari en kinderen 




