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Een dankbare herinnering aan 

FRANS GEERDINK 
echtgenoot van 

GRADA OLDE KAL TER 
Geboren te Hengelo, 27november1904. 
Overleden te Hengelo, 19 april 1992, na een langdunge 
ziekte gesterkt door gebeden en het Sacrament der 
Zieken. 
Wij hebben hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op 
het r.k. kerkhof, na de eucharistieviering in de parochie
kerk St Lambertus. 

Opa was een levensgenieter. Hij heelt een fijn en lang 
leven gehad. Eén week voor zijn overlijden zei hij nog: 
•Als ik het over kon doen, zou ik het precies zo weer 
doen·. Zijn liefde voor het leven uitte zich vooral in zijn 
betrokkenheid met de allerkleinsten van de familie. Voor 
hen was hij een fiJne vriend. 
Tijdens feestjes placht hij steevast prachtige liedjes van 
vroeger ten gehore te brengen. 
Tot het laatst toe was hij geïnteresseerd in het doen en 
laten van de kinderen en kleinkinderen. Hij was op1echt, 
zorgde ervoor dat niemand iets tekort kwam. 
ZrJn verbondenheid met de kerk was als een rode draad 
door leven gesponnen. De hoogmis van 's zondags half 

tien weid door hem zelden gemist Z11n voorkeur ging un 
naar de latijnse liturgie. 
Zijn reis naar Lourdes in de jaren zeventig getuigde 
mede van zijn betrokkenheid met de kerk. 
Jarenlang heelt hij op hoge leeftijd de parochieblaadjes 
in de buurt rondgebracht. 
Zi1n vak als meiaaldraaier, was tevens zijn hobby. 
Hij was zeer trots op zijn beroep. Zelfs na zijn 
pensionering heeft hij nog jaren enkele uren per dag 
"gedraaid". Over zijn werk bij vroegere werkgevers kon 
hij grote verhalen vertellen; ook over de tien jaar dat hij 
met de familie in Eindhoven woonde. 
Na het draaien bracht hij zijn vrije tijd door in de grote tuin. 
De laatste jaren namen zijn krachten af waardoor dit 
steeds moeilijker werd. Zijn grote zorg werd toen Oma 
die de laatste jaren ook met de gezondheid begon te 
sukkelen. 
Een hoogtepunt was de viering van het 60 jarig huwelijk 
in 1990, samen met veel familie en vrienden. 

Moge hij thans na een vruchtbaar leven opgenomen 
worden in het licht van Gods heer1i;kheid en deelnemen 
aan de vreugde van het hemelse Paasfeest. Moge hij 
voor ons die achterblijven een voorspreker blijven. 

!}{'ij nu te in vrtáe. 
Voor uw medeleven betoond na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame pa en opa danken wij u 
hartelijk. 

G. J. M. Geerdink·Olde Kalter 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 


