


In dank17are herinnering aan 

Gerard Derkeen 

echtgenoot van 
Lidy Derkeen - Schulten 

Gerard is gel7oren op 15 april1926 te Tul717ergen en overleden te Warnsveld 
op zaterdag 4 septem!7er 2004, zeer onverwacht tijdens het lunchen in het 
17ijzijn van zijn liefdevolle vrouw Lidy. 

Als wij aan Gerard denken komen gedachten 17ij ons op van een hartelijke, 
liefdevolle man. vader en opa met een groot hart volliefde en een klein hart 
vol emoties. 
Gerard was zeer !7egaan met het lot en de prol71emen van zijn medemensen. 

Gerard is opgegroeid als j ongste zoon van een manufacturier in Tul717ergen. 
Hij had nog 2 zussen, 3 17roers en nog een pleeg!7roer. Hij heeft een fijne en 
17eschermde jeugd gehad. Bij familie in Zenderen leerde hij l.idy kent11m, 
achteraf gezien de liefde voor zijn leven. In 1955 kochten ze een winkel in 
Warnsveld en trouwden op 21 noveml7er 1955. Het was knokken in het 17egin, 
het was niet makkelijk om als katholieke mensen in een protestants dorp 
een bestaan op te !7ouwen. 

Op 10 ol::to!7er 1956 werd Mirjam ge!7oren en op 25 maart 1960 Gerard. 
Met z'n vieren vormden we een hecht gezin. Integratie in de dorpsgemeen
schap ging gemakkelijker toen Gerard lid werd van de plaatselijke brandweer 
en schietvereniging. Kaarten was altijd zijn grootste hobl7y. Samen met 
Udy werd hij lid van de 17rldgeclul7. 

In de jaren 70 werd de familie uitgebreid met Reinier en Ema. Na aanvankelijk 
wat stro17!7elingen wemen zij ook liefdevol opgenomen in het gezin. Met grote 
171ijdschap ging op 2 augustus 1990 een lang gekoesterde wens in vervulling. 
Kay, stamhouder van de familie Derksen, werd ge!7oren. Niet minder blij waren 
ze met de gel7oorte van de kleindochters Anne-May en Maartje. 

De laatste jaren van zijn leven genoot Gerard volop van zijn vrijheid, zijn 
17ridge, maar vooral van zijn kinderen en kleinkinderen. 

Zo zullen wij hem ons blijven herinneren! 

Lieve Gerard, lieve pap en lieve opa, 
BEDANKT VOOR ALLES! 

Lidy, 
Mirjam en Reinier 
Gerard, Ema, Kay, Anne-May en Maartje 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling na het overlijden 
van Gerard. 


