
Een dankbare en blijvende herinnering 
aan 

Gerard ten Wolde 
echtgenoot van Annie de Boer. 

Hij werd op 1 mei 191 O 
in Overdinkel geboren. 

Op 17 augustus 1995 overleed hij in het 
Medisch Spectrum Twente te Enschede. 
Vye heb~en he~ op 21 augustus, na de 

U1tvaartv1ermg m de Maria Geboortekerk 
te Losser, naar het crematorium 

te Usselo begeleid. 

Nu WIJ voorgoed afscheid moeten nemen 
van m1Jn dierbare man en onze zorgzame 
vader en opa, doen wij dat met veel verdriet, 
maar ook m~t vel.e dankb~!e herinneringen. 
Dank.baar z11n WIJ voor z1Jn zorg en liefde 
voor ieder van ons. Met hart en ziel was hij 
betrokken bij ons aller leven. 
En al moest hij al zeer lang leven met een 
zwakke gezondheid, zijn wil om door te zet
ten, zijn wil om te werken en te zorgen gaf 
hem de nodige kracht. Samen met moeder 
leefde hij 63 _jaar voor z11n gezin, voor zijn 
kinderen, klem- en achterl<leinkinderen. 
De jaarlijkse verjaardagen, die gevierd wer
den met een gezellig etentje, waren voor 

hem en voor ons allen een hoogtepunt van 
samenzijn met elkaar. 
Ook al woonde h11 Jarenlang in Enschede op 
de Velve, z1Jn ~art bleef liggen in zijn geboor
tedorp Overdinkel en Losser. Van huis uit 
bracht hij ziJn rotsvaste geloof mee en ook 
zijn Gerardusverering. 
De laatste Jaren woonde hij, samen met 
moeder, in Losser, waar hij genoot van elke 
d_ag. En zeker ook van de bezoekjes van de 
kinderen, de klein- en achterl<leinkinderen. 
En al was hij lichameli/.k zwak, zijn geest 
bleef sJe~. Graag verte de hij over vroeger, 
ov~_r z1Jn Jeugd en de tijd dat het niet gemak
ke_hJk was om te zorgen voor een groot gezin. 
H11 was ook een echt duivenliefhebber. 
Zeer bewust gaf hij zijn leven uit handen 
nam hij afscheid van ieder van ons. ' 
We wensen hem na dit welbestede leven 
toe, dal hij nu rusten mag in de Liefde en de 
Vrede van God. 

Gerard, vader, opa bedankt voor alles. 
Rust in vrede! 

We zijn u dankbaar voor uw medeleven 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn dierbare man, onze zorgzame va
der, groot- en overgrootvader. 

A.M. ten Wolde - de Boer 
kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 




