
Lieve papa, 
Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Ik weet dat ik 
het bijna altijd lijn vond om bij je te zijn en dat het 
altijd weer een genot was om je te begroeten, om ie 
gezicht te zien, wanneer ik de kamer dan binnenliep en 
jij daar in je stoel zat. Het was fijn. Ik mis je. 
Jeroen. 

Lieve papa, 
Wat beteken jiJ voor mij? 
Een heleboel ... " moeilijk in woorden uit te drukken. 
Er schiet me nu plotseling een situatie binnen: tijdens 
een strandwandeling liepen jij en ma met z'n tweet1es 
een eindje voor me uit. Opeens werd ik paniekerig en 
warm tegelijk bij de gedachte eens afscheid van jul/1e 
te moeten nemen" ... 
En papa, nu ben je er al niet meer. Nu ben je in de 
hemel ver boven die - op de zeewind meewiegende • 
meeuwen. Maar weet papa, je blijft altijd bij mi1. Ik 
mis nu je stem al, jouw manier van zwaaien. het 
samen een 'cricket' met kaas eten, jouw ongeloof· 
lijke fantasie, vindingrijkheid en jouw dankbaarheid 
die ik vooral in de laatste fase van jouw leven zo sterk 
heb gevoeld. Ik blijf in gesprek met JOU. 
Anne-Marie 

Nu ik in deze hectische tijd weer aan je denk, word 1k 
rustig. Tevens verdrietig om het besel dat ik je ga 
missen. God, wat een figuur was je toch! Ik heb je 
in de afgelopen jaren leren kennen. Veel vragen en 
nog meer antwoorden hebben we besproken. Pap, 
nu heb ik geen vragen meer: een rijk gevoel. Je bliJfl 
gewoon met mij meegaan, toch? 
Marie-Lowse 

WiJ danken u hartelijk voor uw belangstelling en 
medeleven. 



Een blijvende herinnering aan 
Bertie Gasseling 

Hij werd op 17 april 1930 in het St. Walburges Zieken
huis in Zutphen geboren. Na een wat moeizame start, 
groeide hij op in een gezin met 6 kinderen in de 
Keijenborg tot een gezonde en vrolijke jongen. Na de 
lagere school ging hij naar de Mulo, die hij wegens de 
oorlog niet kon afronden. 
Al op 17-jarige leeftijd begon hij zijn loopbaan bij de 
Hengelose Cement Industrie (HCI). In de voetsporen 
ván zijn vader werkte hij samen met Alfons en Leo 
aan de opbouw van de HCI. Om te weten hoe het 
bedrijf functioneerde, moest hij van zijn vader het 
hele bedrijf doorlopen. Als bedrijfsleider heeft hij de 
HCI zien groeien. Deze functie viel hem vaak zwaar, 
zeker toen hij een dagje ouder werd. 
Eind jaren '70 liet hij zijn handelsbloed spreken en heeft 
hij de afdeling bedrijfs- en sierbestrating op poten 
gezet. Ook na zijn pensionering kwam zijn handels· 
geest goed van pas voor het verenigingsleven. 

In 1964 trouwde hij met Paulien Smeenk en 6 jaar 
later was hij de gelukkige vader van Jeroen. Zoals hij 
later vaak zei: "De gelukkigste dag van mijn leven". 
Ook Anne-Marie en Marie-Louise werden aan zijn 
zorgen toevertrouwd. Naast de HCI, die vaak no 1 
stond, bleef er minder tijd over voor gezin en hobby's. 
De vakanties waren voor hem dan ook echte hoogte
punten. De laatste jaren sterkten hem de herinnerin
gen aan deze reizen. 

Bertie was een man van tradities, had houvast aan 
zijn geloof, was een doorzetter, rechtdoorzee en was 
voor velen een uitkomst door zijn vindingrijkheid. 
Vooral de buren zullen zijn dagelijkse praatje missen, 
zijn broodnodige afleiding die zowel hem als de 
buren goed deed. Ook het deelnemen aan activitei
ten bij Maria Postel was belangrijk voor hem. 

Zijn lichaam liet hem de laatste jaren van zijn leven 
steeds meer in de steek. Het tijdelijke verlies van de 
liefde van zijn leven, zijn vrouw Paulien, maakte dat 
hij het soms moeilijk vond door te vechten. 
De laatste 4 maanden was hij samen met zijn vrouw 
weer zichtbaar gelukkig. Ook voor zijn kinderen wilde 
hij dit samenzijn zo graag. Het eindeloos genieten 
van kleine uitstapjes en de gewone dagelijkse dingen 
heeft maar van zo korte duur mogen zijn. 

Na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken is 
hij op 24 augustus op 71 -jarige leeftijd in het 
Slingeland ziekenhuis te Doetinchem overleden. 
Op 29 augustus 2001 is voor hem, in de kerk van 
St. Jan de Doper, een Eucharistieviering gehouden, 
waarna wij hem hebben begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het parochiekerkhof in Keijenborg. 

Lieve maatje, 
In liefde en dankbaarheid kan ik nu omzien op de 
weg die we samen gingen. Een weg met bochtige 
ongeplaveide stukken. Over bergen, door dalen, om 
uiteindelijk in een vredig en prachtig landschap 
binnen te lopen. Jammer dat deze ti jd maar zo kort 
mocht zijn, maar de waarde van het samenzijn, wordt 
niet afgemeten in tijd, maar in intensiteit. 
Je had nog zo graag ook het pad van je kinderen 
langer willen meelopen, het mocht niet zo zijn. Maar 
je had er alle vertrouwen in dat ze het goed zouden 
doen. Lieve Bertie, bedankt voor alles, je blijft met me 
meegaan. 
Paulien. 


