


In dierbare herinnering aan 

Gerard Klein Breukink 
Gerrit 

echtgenoot van Truus Olde Nordkamp 

Op vrijdag 1 maart namen wij afscheid van hem 
in de kapel van "de Mariahof", 

waarna de crematie plaatsvond in Usselo. 

Gerrit werd 9eboren op 14 januari 1931 in Heng
elo, waar hiJ • ondanks de oorlog • zijn kinderja
ren onbezorgd doorbracht met zijn broert/·e Jan
nie en zusje Sinie. Als kind was hij al do op de 
natuur: hij wandelde en fietste veel in de bossen. 
Sport maakte ook een belangrijk deel uit van zijn 
leven. Als tiener deed hij veel aan atletiek. 
Op 20-jarige leeftijd leerde hij Truus kennen. Sa
men trokken ze er veel op uit met de motor. 
Vaak in gezelschap van zus Sinie en zwager 
Jan. Van Brussel en Antwerpen tot aan Groning
en, niets was hen te gek. 
Na deze avontuurlijke jaren werd het tijd om zich 
te settelen: Gerrit en Truus trouwden en kregen 
vijf dochters. Maar het avontuur bleef lokken. 
Voor zijn werk bij een CV-bedrijf ging hij voor een 
aantal maanden naar Finland. Hij' was en harde 
werker, die zich altijd voor de vol e honderd pro
cent inzette. 

Daarom was het voor hem zo moeilijk dat hij op 
45-jarige leeftijd zijn werk al niet meer kon uitoe
fenen. Als gevolg van een herseninfarct kwam hij 
in de WAO terecht. Hij kon het moeilijk accepte
ren dat hij beperkt werd in zijn mogelijkheden. 
Soms was dit te merken aan zijn humeur. Zijn 
dagen kregen een andere invulling. Was hij vroe
ger actief bezig met sport en natuur, nu volgde 
hij zijn interesse via televisie. Natuurfilms waren 
favoriet en er ging geen weekend voorbij zonder 
Studio Sport. 
Een andere grote passie van hem was muziek. 
Voor iemand van zijn generatie had hij een uit
zonderlijk brede smaak. Van Queen en Meatlof 
tot Mozart en Liszt: hij vond het allemaal mooi. 
De laatste jaren liet zijn gezondheid het steeds 
meer afweten. Door onder andere een aantal 
hersen- en hartinfarcten werd hij lichamelijk 
steeds zwakker en had hij bijna dagelijks pijn. 
Een verhuizing naar een aanleunwoning was dan 
ook onvermijdelijk. Hij zag hier erg tegenop, 
maar al snel kon hij zijn draai vinden. In deze 
periode ging hij steeds meer genieten van de 
kleine dingen, zoals de gezelligheid als zijn kin
deren en kleinkinderen op bezoek kwamen. Hij 
mocht dan geen grote prater zijn, de belangstel
ling en bezorgdheid voor zijn kinderen en klein
kinderen was groot. 
Zijn overlijden kwam voor ons toch nog onver
wacht. Hij stierf aan een hartstilstand in het zie
kenhuis te Enschede op 24 februari 2002. 

Wij hebben fijne herinneringen aan hem en zul
len hem nooit vergeten. 

Truus, kinderen en kleinkinderen. 


