


Onverwacht ben je van ons heengegaan, 
onze lieve vader en opa in de leeftijd van 83 jaar. 

Gerhard Hendrik Bloemen 
"Geert" 

weduwnaar van Gerharda Maria Wolters 

• 13 juli 1925 t 19 oktober 2008 

Ons pa is geboren en opgegroeid op 't Hoge 
Boekel met één broer en acht zussen, dus hij 
werd lekker verwend. Het was hard werken op 
de boerderij, ook later toen hij getrouwd was, 
was hij er altijd om te helpen. 
Toen hij werd opgeroepen voor Indië, is hij zon
der afscheid te nemen vertrokken, want hij wilde 
het zijn familie niet moeilijker maken dan het al 
was. Thuisgekomen wachtte Gradie op hem, 
met wie hij later getrouwd is. Samen kregen ze 
twee dochters. 
Pa ging elke dag door weer en wind naar 
Texoprint op zijn brommer. 
Een nieuwe uitdaging volgde: "De Losserhof". 
Chauffeur, hovenier gevraagd ... Ja, dan moet je 
op je 44ste nog je rijbewijs halen en dat is je 
gelukt en je kreeg de baan. Wat was je blij. 
De tijden waren niet altijd even gemakkelijk in 
het gezin, maar pa was positief ingesteld en 
hield alles draaiend. 
Op feestjes was pa een graag geziene gast want 
hij was een echte gangmaker en was wel in voor 
een geintje. 

Je hield je graag bezig met tuinieren en je kana
ries. De dochters gingen trouwen en er kwamen 
kleinkinderen, en achterkleinkinderen en daar 
heb je heel veel van genoten. Je had altijd wel 
een goede raad voor ze. 
Jullie waren net verhuisd naar de 
Kostersgaarden toen Gradie een beroerte kreeg. 
Pa heeft haar nog een hele tijd thuis verzorgd, tot 
het echt niet meer ging. Hij ging elke dag trouw 
naar haar toe in het verpleeghuis. 
Hij kon zich gelukkig goed vermaken met puzze
len, fietsen en sjoelen, zijn grote hobby, met de 
familie buren of kennissen, gezellig met lever
worst en augurken. Je zei dan steevast: "Woj 
nog een broekie?" Gezellig voetbal kijken met 
een borreltje erbij, daar genoot je van. 
Elke woensdagmorgen naar "Liesje"; steevast 
kreeg je een lekker maaltje mee. 
De gezondheid liet de laatste tijd veel te wensen 
over. Je was altijd zo moe en je liet wel eens ont
vallen dat het wel goed was zo. Maar dat het zo 
snel zou gaan is voor ons nog niet te bevatten. 
Gelukkig heb je altijd nog zelfstandig kunnen 
wonen, wat heel belangrijk voor je was. 

Pa, bedankt en het ga je goed. 

Namens ons allemaal bedankt voor uw komst en 
steun. 

Kinderen en kleinkinderen 


