
In dankbare hennnenng aan 

Gerrit Jan Droste 
echtgenoot van Leno ten Berge 

Gerrot werd geboren op 9 maart 1930 on Tubbergen 
en overleed op 8 januan 1998 in Almelo. WoJ heb
ben afscheod van hem genomen op 12 januari tij 
dens de viering van de Uotvaart on de R.K. Paulus
kerk te Almelo en de daaropvolgende plechtigheid 
on het crematorium 'Twente' . 

Gerrot moJn man, onze pa en opa was een man met 
een groot hart en een groot gevoet voor humor en 
rechtvaardogheod. Met zijn loefde was h•J volop aan
wezog 10 zojn gezon, zoals hiJ ook altijd met hart en 
zoel betrokken was geweest boJ Z•Jn slagersvak. 
Als kind rolde hiJ bijna vanzelf on het bedrijf van zoJn 
vader, de exportslachteroJ Droste en zonen. Door 
zojn bijzondere band met zijn vader wist hij zich al 
gauw uotgedaagd bergen te verzetten, 
Op 29 Januari 1959 trouwde hoj met Leno. Ondanks 
zoJn tomeloze Inzet. moest h•J toch een staPJe terug 
doen ZIJ gongen samen naar Venlo Na droe Jaar 
keerde hoJ weer terug in ZiJn vak en gong met ziJn 
broer werken in ZIJn vaders bedro(f, onmoddels om
gedoopt tot Orostomex. Hij had een goede band met 
het personeel. Hoj was één met hen en had hun ver
trouwen. Bedro)fsreorganosaties die volgden, kon hij 
maar rnoelioJk accepteren. H•J moest met lede ogen 
toezoen dat het steeds monder het bedrijf van zoJn 
vader was 
HoJ•eek beresterk, maar de condotoe van zijn lichaam 
noodzaakte hem geleodeliJk aan terug te treden mt 

het arbeodsproces. Hoj was nog geen veertog 1aar 
en kon dat maar moeilijk verdragen. Bovendoen on
dervond hij daarboJ weong begrop van buotenaf. 
Thuis, eerst in de Anjelierstraat en later in de 
Llsztstraat. was hij een echte vader voor zoJn konde
ren . Hij kon geweidog met ze stoeien en plezier met 
ze beleven. Ook discussies ging hoj niet uit de weg. 
Je kon goed met hem praten. Hij was daarbij eerlijk 
en recht door zee. Het was zoJn grote zorg dat hoj 
zo1n 1\.inderen goed terecht zag komen. En hiJ zag 
het met belangstelling en vreugde gebeuren. Ook 
als opa was hoj gek op zo1n kleonkinderen, de viJf 
Drosteköpkes' . 

Gerrot heeft met ZIJn vrouw Leno ontzagliJk veel loefde 
maar ook heel wat zorgen gedeeld. Zij werden sa
men vaak ondergedompeld in grote tegenslagen 
En toch kregen de teleurstellongen hen niet kleon, 
·ontegendeel. Toen hiJ u1teondelljk dodeli1k zoek werd, 
wost hoj als geen ander andere patiënten on het zoe
kenhuos geweidog op te beuren. Met betrekkoog tot 
zijn e1gen sotuatoe zeo hij: 'Je moet het maar nemen 
zoals het komt En hoJ nam het op een wiJze, doe 
zoJn omgeving vol verbazong en bewonderoog deed 
staan. Na een slopend zoekbed heeft hij zich ge
wonnen gegeven. WoJ vertrouwen dat hij zoch nu mag 
koesteren on het licht van Gods aanschoJn. 

Wij danken U harteliJk voor de vele bliJken van me
deleven tojdens de Ziekte en na het overlijden van 
mojn loeve man, onze lieve pa en opa. 

Lem Droste-ten Berge 
Kmderen en klemkonderen 


