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Hij werd geboren te Zenderen op 22 februari 1913. 
Na een zeer arbeidzaam leven is hij, uitgeput maar 
gesterkt door het sacrament van de zieken, over
leden in het ziekenhuis te Hengelo op 2 mei 1995. 
Op 6 mei hebben we afscheid van hem genomen 
in een gezongen requiemmis in zijn parochiekerk 
te Zenderen, waarna hij begraven is op het 

parochiekerkhof aldaar. 

Hij werd 82 jaar oud en is uitgegroeid tot een zorg
zaam, ijverig en godvruchtig mens, die in alle 
bescheidenheid zijn leven heeft voltooid. 
Hij leefde voor zijn gezin, was zeer zorgzaam voor 
zijn vrouw, zijn 5 kinderen en 12 kleinkinderen, 
die hem allemaal bijzonder dierbaar waren. 
Net in de periode dat we 50 jaar bevrijding vier
den en herinnerd werden aan de meidagen van 
1940 en 1945 met de vijf jaar bezetting daartus
sen, is hij gestorven. Die periode van de bezetting 
was diep in zijn geheugen gegrift. Hij had zijn 
eigen leven op het spel gezet om van anderen te 
redden. Dankbaar dat hij dat heeft kunnen doen 

zonder zijn leven te verliezen, bleef hij intens mee
leven met al die vele mensen die de oorlog niet heb
ben overleefd. 
Zijn leven ging niet over rozen. Met name de 
laatste jaren had hij te kampen met ziekten. Hij 
praatte er liever niet graag over. Wilde liever geen 
hulp van dokters . Hij probeerde alles zelf te 
verwerken, anderen niet met zijn zorgen lastig te 
vallen en met geneesmiddelen uit de natuur de 
gezondheid terug te vinden. 
Hij hechtte veel waarde aan het leven. Gaf de strijd 
niet gauw op, maar zoals hij wel wist, eens zou 
hij het moeten verliezen. 
Toen hij dan ook inzag dat er weinig kans op 
beterschap meer was en hem gevraagd werd of hij 
het sacrament van de zieken wilde ontvangen stem
de hij er meteen in toe. Volledig bewust van de 
kritieke situatie waarin hij zich bevond, in tegen
woordigheid van vrouw en kinderen en zijn laatste 
broer, heeft hij het sacrament ontvangen als voor
bereiding op zijn reis naar zijn Schepper. 
Hij is altijd een diepgelovig mens geweest en wij 
mogen erop vertrouwen dat dat geloof in God, zijn 
Schepper, nu is overgegaan tot een leven met zijn 
Schepper in de hemel. 

Voor uw meeleven met de ziekte en het sterven 
van Gerhard Zonder zeggen we U heel hartelijk 
dank. 

Familie Zonder 




