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&e,cw«d aJo-dt 
Zanger 

Gerard is geboren op 15 maart 1931 in 
Glanerbrug en overleden op 3 augustus 1997 in 
Enschede, waarna hij is begraven op 7 augustus 
1997 op de Algemene Begraafplaats Ie 
Glanerbrug. 

Gerard zal in onze herinnering blijven als iemand 
aan wie niets menseli jks vreemd was. Hij was een 
zeer gelovig mens en geloofde altijd in het betere 
ik van de mens. Ondanks de vele tegenslagen in 
zijn leven bleef Gerard zijn onverwoestbare 
humor en optimisme bewaren. Al vroeg verloor hij 
zijn eerste vrouw Jo, waar hij hele gelukkige jaren 
mee had. Hij stond voor de zware taak zijn 
opgroeiende kinderen op te voeden, wat hij op 
een bewonderenswaardige manier heeft gedaan 
en Vader en Moeder tegelijk was. 

God gaf hem vele artistieke gaven zoals 
schilderen, schrijven en zingen. Zijn vele poëtische 
en cynische verhalen zijn beroemd, maar bovenal 
zijn zangkunst was volgens hem het grootste 
geschenk dat God "zijn Baas" hem had gegeven. 

Al op zeer jeugdige leeftijd bracht hij veel 
mensen in vervoering mei zijn prachtige stem en 
zong toen al een grote verscheidenheid aan 
missen. Dit talent werd uiteindelijk zijn beroep en 
hi j heeft zi jn mooie bosstem lot op het laatst 
overal loten horen. Deze gaven zullen niet 
verloren gaan en altijd in onze herinnering 
blijven. 

Van zijn Mario hield Gerard ongelooAijk veel 
en hij had graag samen met hoor oud willen 
worden. Toen hij wist dat de dog van afscheid 
naderbij kwam zei hij tegen Maria: "Laten we 
onze jassen van vlees afdoen en samen gaan 
vleugelen". Zo moeilijk vond hi j het om afscheid 
van haar te nemen. 

Laten we onze herinnering aan hem koesteren 
als een kostbaar geschenk dot voor ons een bron 
is van vreugde en kracht. 

Uit dankboarheid voor uw medeleven en 
ter gedachtenis oen hem. 

Mario Boek-Laan 
Kinderen en Kleinkind 


