
t 
n dankbare herinnenng aan 

Gerardus Henricus Ganzeboom 

Geboren 9 januari 1931 en op 62-jerigE 
leeftijd te Hengelo overleden. 

Op IS april hebben Wij In de 0. L. Vrouwe
kerk In Hengelo afscheid van hem genomen 

en hem daarna te ruste gelegd op het 
R. K. kerkhof in zijn geboorteplaats 

Zenderen. 

1 n de laatste dagen van de goede week Is 
Gerard plotseling van ons heengegaan. 

Mensen sterven overal om ons heen. toch 
wennen w1J nooit aan de dood. Steeds valt 
er Iemand weg die wij niet graag willen 
missen 

HIJ was nog maar zo kort In de VUT en 
had nog zoveel plannen voor de toekomst. 

ZIJn hele leven heeft hij hard gewerkt In de 
banketbakkerij . HIJ was een perfectionist en 
had liefde voor zijn vak. 

Naast z1Jn beroep had h1J ook een ruime 
belangstelling voor andere bezigheden maar 
z~n grootste liefhebberij was zijn tuin waar
in hij dan ook vele uren bezig was. 

Zijn wekelijkse kaartavond bij Anny en Wim 
in Almelo sloeg hij niet over en hij was 
daar een graag geziene gast. 

De band met zijn familie was zeer goed 
en altlJd was hij present bij al Ie verjaardagen 
en feesties . 
Hij kwam altijd nog graag In het ouderlijke 
huts aan de Prinsenweg. 

Daarom zijn wij zo geschokt en verdrietig 
dat je zonder afscheid te nemen naar het 
Hemeis paasmaal bent gegaan. 
Je was een trouwe kerkganger en In de 
zondagse Hoog"liS was je altijd aanwezig 

Nu Is alles voorbij en het is moetl!Jk om 
ons hier bij neer ta leggen, maar Heer wij 
moeten Uw wil aanvaarden. 

Gerard wij hadden je nog zo graag bij ons 
willen houden en zullen je allemaal erg 
missen. maar het heeft niet zo mogen zijn. 
Wat ons nog rest 18 een grote dankbaarheid 
voor al :es wat je voor ons bent geweest. 

" Zonder jou zal het nooit meer Z•Jn zoals 
het was". 

Gerard bedankt en rust In vrede 

Voor uw meeleven betoond na het overlijden 
van Gerard zeggen wij u hartelijk dank. 

Familie Ganzeboom 


