
~ Bewaard een goede herinnering aan 

Johannes Jacobus Geurts 

Hij werd geboren te Enschede op 13 november 
1909. In 1934 trouwde hij met Grada Hendrika 
Berendina Leusink en hun gezin bestond uit 4 
kinderen. 42 Jaar heeft hij kundig en sociaal zijn 
krachten ingezet bij de Nederlandse Spoor
wegen, waarvoor hij de eremedaille in goud 
kreeg, verbonden aan de orde van Oranje Nas
sau. De laatste 19 jaar woonden zij in Wijchen en 
op 11 augustus 1996, 86 jaar, overleed hij in het 
C.W.Z. Ziekenhuis. Op donderdag 15 aug'-!stus 
namen wij afscheid van hem tijdens de uitvaart
dienst in de Antonius Abtkerk, waarna de 
crematie plaatsvond in het crematorium te 
Beuningen. 

Pa was een zorgzame man. Als vader heeft hij 
veel voor ons, zijn gezin betekend. Altijd stond 
hij voor ons klaar, hij was er als je hem maar 
ergens voor nodig had. Niet alleen voor ons, 
maar ook voor collega's, vrienden en buren had 
hij een goed hart en een goed woord. En later, 
ouder geworden, ook toen was het fijn om bij 
hem te zijn, met hem te praten en op te trekken. -
Samen met Ma, zijn toeverlaat, heeft hij een 
mooi huwelijksleven mogen hebben. 62 Jaar lang 
hebben zij veel vreugde en plezier beleefd, en 
ook het vele verdriet samen gedeeld. 
Pa was een man die graag veel mensen om zich 
heen had. Dan voelde hij zich in zijn element en 

kon dan iedereen vermaken. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. Hij genoot van alles, hij ge
noot van kaarten, zijn tuin, hij genoot van het 
leven. Wij kwamen dan ook graag op bezoek, 
zoals ook vele anderen graag met hem te doen 
hadden. 
Voor de klein- en achterkleinkinderen was hij 
een gezellige opa die altijd wel een grapje maak
te en graag plaagde. Door zijn achterkleinkinde
ren werd hij de '"Koekjes Opa'" genoemd. 
Heel veel plezier beleefde hij aan reizen, muziek 
en dansen, dat liep als een rode draad door zijn 
leven. Al heel vroeg trok hij er met zijn gezin op 
uit en later heeft hij samen met ma vele mooie 
reizen gemaakt. Vele jaren verbleven ze maan
den in Spanje. Toen dat, de laatste jaren, door 
ziekte niet meer goed ging had hij samen met 
Ma er nog mooie herinneringen aan. 
De laatste 4 maanden werd pa langzamerhand 
steeds zieker en daar had hij het erg moeilijk 
mee. Hij wilde blijven meedoen, blijven genie
ten. 

Wij gunnen pa nu de vrede van het leven bij 
God om alles wat hij gedaan en betekend heeft. 
Hij mag voor altijd nagenieten. Wij zijn hem 
dankbaar en bewaren hem in ons hart. 

Voor uw medeleven zijn wij u zeer dankbaar. 

G.H.B. Geurts - Leusink 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


