
Met veel liefde willen wij 
blijven denken aan 

Gerhardus Albertus Hendrikus 
Geerdink 

weduwnaar van 
Gerharda Johanna Olde Grunder. 

Hij werd op 22 mei 1912 te Losser ge· 
boren. Gesterkt door het sacrament 
van de ziekenzalving is hij van ons 
heengegaan op 27 juli 1989. 
Na de Eucharistieviering op 31 juli in 
de parochiekerk van de H. Maria Ge· 
boorte te Losser volgde zijn crematie 
te Usselo. 

Een langdurige ziekte tekende de laat
ste jaren van zijn leven. Eigenlijk al 
veel langer. Na de dood van zijn vrouw, 
12 jaar geleden, was hij niet meer de 
man die WIJ altiJd hadden gekend. 
ZiJn vuur was geblust, de lust om al· 
leen verder te gaan ontbrak hem. 
Eenzaamheid heeft hem gesloopt, on
danks de goede zorg en de vele be
zoekjes van zijn kinderen en kleinkin
deren. 
HiJ had toen al een rijk leven achter 
de rug. Naast een goede echtgenoot 
voor z11n vrouw met wie hij zeer ge
lukkig was, naast de zorgen voor zijn 

gezin waar hij zeer hard_ voor h_eeft g_~
werkt, was hij ook ak t1ef buiten z11n 
gezin. De voetbalvereniging T AR is 
veel dank aan hem verschuldigd: mede 
daardoor en andere aktivite1ten was hij 
een goede bekende van heel veel men · 
sen. 
Toch ging zienderogen zijn levenskaars 
uit. Een opname in St. Maartens·stede 
en later in Oldenhove was onvermijde
lijk geworden. In alle rust is hij ge
storven. Zijn sterven was een verlos
sing voor hem. 
Met dankbaarheid willen wij zijn her
innering in ere houden. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens de periodes 
van zijn ziekte, voor uw aanwezigheid 
bij de uitvaart en crematie zijn wij u 
zeer dankbaar. Wij hebben uw steun 
erg op prijs gesteld. 

Gerhard en Els 
Chantal · Gerben 
Erna en Herman 
Manon 
Jos en Rietje 
Marloes . Jorieke 


