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In dankbare herinnering aan 

Gerhard Zwijnenberg 
Gerhardus Bemardus 

echtgenoot van Hendrika Katharina Snijders 



Gerhard werd bijna 76 jaar geleden geboren en samen met 
zijn tweelingbroer Bernard groeiden ze op in een gezin van 
10 kinderen op de boerderij in de Lutte. 

In 1954 ontmoetten Gerhard en Riekie elkaar, al snel volgt 
een oproep voor de militaire dienst. Na het behalen van ' de 
groene baret ' van de commando's, gaat Gerhard in 1955 
werken bij de gemeente Oldenzaal, om deze na 40 jaar trouwe 
dienst feestelijk en zonder "schade te rijden" te verlaten. 

In 1966 trouwt Gerhard met Riekie Sn ijders en gaan ze samen
wonen in de wijk Zuid Berghuizen te Oldenzaal. Gerhard en 
Riekie hebben samen de zorg voor het gezin Zwij nenberg, 
dat spoedig drie zonen kan verwelkomen. Gerhard zet zich 
naast zijn werk en de vrij willige brandweer in voor de het wel 
en wee van het gezin. In zijn huwelijksleven, dat ruim 43 jaar 
duurde, was h ij altijd vol lie fde en zorg voor z ijn vrouw en 
kinderen. Altijd bereid een hand te helpen, zelfs wanneer de 
jongens met de schoondochters uitvl iegen. Een gewaardeerde 
steunpilaar vanwege zijn nuchtere en kalme aard. Groots in 
j e eenvoud en daarmee een toonbeeld voor ons. 

Vrije tijd besteedde Gerhard samen met Riekie op de fietsen 
in de natuur, kaarten met familie en vrienden, sport kijken, 
langs de lijn op het voetbalveld of op de Klootschietbaan. 
Maar vooral van zijn familie was voor jou belangrijk. De 
kleinkinderen waren vaak bij jou te v inden. Ze hadden een 
speciale plaats in je hart. 

Begin 2009 werd j e getroffen door een ernstige ziekte. Deze 
z iekte heb j e met moed, zonder klagen en met volle overgave 
aangevallen. Ondanks het goede resultaat ben je ons te snel 
weggeglipt en na een week ingeslapen. 

Gerhard we zullen Je aanwezigheid heel erg missen. 

Gerhard werd geboren op 2 september 1933 in De Lutte. 
Na het ontvangen van de Ziekenzalving is hij , in het bijzijn van 
zijn naasten, overleden op 25 augustus 2009 in het MST Enschede. 
Na de eucharistieviering op 3 1 augustus 2009 in de Mariakerk 
hebben we afscheid van hem genomen. 

Je gaf mij I iefde, bezorgdheid en trouw. 
Ik heb genoten van die jaren met jou. 
Ik weet dat het jou goed heeft gedaan. 

Maar ik zal je missen bij het verder gaan. 
"Ik zal Je nooit vergeten " 

liefs ma 

Lieve pa, je staat er met een blij gezicht 
voor je naasten, vrienden en je plicht. 

Je vrienden helpt je zonder veel gepraat 
en staat hen bij in woord en daad. 

Als je steeds naar het beste streeft, 
weet dan dat je goed hebt geleefd. 

Je hebt je vrienden met een grap verbl ijd, 
zo heb je vriendschap 0111 je heen verspreid. 

Omdat je bereid was om te helpen waar je kon, 
bracht je bij velen vriendschap warmte en een beetje zon. 
Als je bovend ien steeds het goede voorbeeld hebt gegeven, 

had je een waardevol en goed leven. 
Maar vriendschap is bovenal jezelf geven. 

Maria, in wie Gerhard een groot vertrouwen had, 
zal hem vergezellen. 

Je kaars is opgebrand, Maria waakt over je. 

Langs deze weg willen we U hartelijk danken voor uw 
belangstelling en medeleven t ijdens z ijn ziekte en na het 
overlijden van mijn zorgzame man, onze lieve vader en opa. 

Riekie, kinderen en kleinkinderen 


