
Dankbaar bewaren wij de herin
nering aan: 

Gerard Zwiers 
Echtgenoot van Mientje Helthuis 

Pa is geboren op 7 augustus 
1920. Hij was de oudste uit een 
gezin van 3 broers. Hij trouwde op 
18 juni 194 7 met Mientje Hellhuis. 

Uit dit huwolijk ontstond een fijn gezin met 7 kinde
ren . Groot was het verdriet toen het tweede kind 
door ziekte maar kort leefde. Vertrouwend op Gods 
hulp werd deze moeilijke periode overwonnen. 
Gesterkt door het Sacrament der zieken is hij op 10 
augustus 2002 gestorven in het MST te Enschede. 
Op 15 augustus hebben wij hem ten ruste gelegd op 
het kerkhof te Weerselo. 

Pa groeide op op de boerderij als bedrijfsopvolger. 
Hij vond de techniek een echte uitdaging. Hij maak
te vele machines waarmee hij een klein loonbedrijf 
startte naast de vele werkzaamheden op zijn boer
derij. Voor zijn kinderen was hij een zorgzame vader. 
Als hobby maakte hij voor zijn kinderen en kleinkin
deren allerlei speelgoed. Zijn gevoel voor techniek 
kwam hem hierbij goed van pas. In een tater stadi· 
urn was hij met raad en daad betrokken bij elke ver
bouwing die door zijn kinderen werden uitgevoerd. 
Het adviseren was zijn lust en leven.Hij was daar
naast actief in het verenigingsleven. Menige drop
ping en speurtocht heeft hij uitgezet. Zijn kennis van 
de omgeving, opgedaan tijdens zijn werkzaamhe· 
den bij de ruilverkaveling, kwam hem goed van pas. 

In 1980 moest Ma bij een ongeluk een been missen. 
Vele dagen heeft hij trouw aan haar bed gezeten om 
haar te troosten. In 1989 kwam hij zelf in het zieken
huis te liggen met een hartinfarct. Daarna trok hij 
zich meer en meer terug uit zijn werkzame leven. Hij 
besteedde meer tijd aan zijn andere hobby, de tuin 
met vijver. Gezien zijn leeftijd raakte hij steeds meer 
betrokken bij de Stichting Welzijn Ouderen als 
bestuurslid en bij Ouderen Contact, waarvan hij 12 
jaar voorzitter was. Zijn organisatorische talenten 
kwamen hem hier uitstekend van pas. 
Lang was hij lid van het zangkoor. Toen hij 40 jaar 
lid was, werd hij onderscheiden door de 
Nederlandse Sint-Gregorius-vereniging. Ondanks 
zijn ouderdom bleef hij trouw het zangkoor bezoe
ken. 
Samen hebben zij de afgelopen 10 jaar genoten van 
vakanties in binnen- en buitenland. Een van deze 
reizen was naar Lourdes. Hiervan heeft hij menig 
videofilm gemaakt, wat een nieuwe hobby van hem 
werd. Een hoogtepunt was het 55 jarig huwelijks
feest op 18 juni 2002. Samen met zijn vrouw, kinde
ren en kleinkinderen werd dit feest een onvergete
lijke dag voor hem. 
Op zijn 82-ste verjaardag was iedereen aanwezig. 
Op het eind van het feest trof hem opnieuw een hart· 
infarct, waardoor hij werd opgenomen in het MST te 
Enschede, alwaar hij is overleden. 

Pa, bedankt voor alles, voor at je goede raad en 
daad. 
Voor al uw belangstelling en medeleven danken wij 
u oprecht. 

Mientje Zwiers-Helthuis, kinderen en kleinkinderen. 




