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Ter dankbare herinnering aan 

Gerhard us Hendrikus Geerdink 
echtgenoot van WILHELMINA BIJEN 

Vader werd op 13 februari 1916 1n Ootmarsum 
geboren Na een arbeidzaam en welbesteed 
leven ia hoj op zondagavond 23 februari 1986 In 
Hengelo ov plotseling overleden. Op 27 febru
ari was in de 0 L. Vrouwe~erk ZIJn uitvaart . 
Daarna hebben we hem te rusten gelegd op 

het r k kerkhof van Hengelo ov. 

Vader ie zijn hele leven een echte natuurmens 
geweest. Ale hU bulten bij de dieren in het wild 
was, voelde hij het leven zelf. Hij zag en hoor
de alles, wat er bewoog en vloog. Als hoj maar 
kon jagen en vissen, was hU In zijn elementl 
Maar hij ging altijd met respect en eerbied om 
met alles wat IHft en groeit. 
We hebben aan Vader veel te danken. Letter
lijk dag en nacht heelt hoj voor ons gezin ge
weri(t. Alles was voor Moeder en voor ons, zijn 
kinderschaar HIJ heelt er dan ook mateloos 
onder geleden dat Aloos zo 1ong overleed HIJ 
had belangstelling voor ieder van ons pe1soon· 
llJk. Hij ettmulurde ons om te werken aan onze 
toekomst en gaf ons, samen met Moeder, een 
degelijke en nuchtere opvoeding, waar we hem 
heel dankbaar voor zijn. HIJ schiep voor one 
een echt thuis, waar iedereen zonder onder· 
scheld we lkom was. 
Samen met Moeder mocht hij na al het zwoe
gen en werken enkele jaren genieten van de 
rust. Maar dit werd wreed verstoord door zijn 
ziekte. De laatste 2 jaar van zijn leve1 waren 
moeilijk en zweer Samen met Moeder heelt hij 
gevochten voor het leven. Tenslotte kon h•J 
niet meer Tien dagen voor zijn dood vierden 

we ziJn 70ste verjaardag Het werd een onver
getelOJk samenzijn. Het was zojn afscheid 
Plotseling is hU naar God gegaan Hij was er 
klaar voor. Heel Zl.Jn leven heelt hij God trouw 
gediend en is ons daar In voorgegaan. Moge 
hij nu bij God voor altlJd In vrede rusten. 
Gerrit, bedankt voor alles. Vader, wat heb je 
ons veel meegegeven Bedankt Opa, we ver
geten ie nooit. 

O 'k sta mij zoo geren te midden In •t veld, 
en schouwe in de diepten des hemelst 

Dan voele 'k mijn herte dat groeit en ik beef: 
o neen dan en ben ik geen slijk meer . .. 

·k ben geest. Ik ben koning, 'k beheerschte 
't heelal 

'k ben edel. 'k ben machtig, 'k gebiede: 
giJ heemlen, gij blauw, deer boven mij, diep, 

ge ontsnapt mij niet. wel moogt gij doep zijn! 

Godl • en geknield durf Ik spreken nu. • God, 
ik wete U, ik kenne, ik bemlnne U! 

Een gedocht van Guido Gezelle 

Uw meeleven tijdens de ~lekte van Vader en na 
zijn heengaan heelt ons goedgedaan. We dan
ken U daarvoor van harte. 

W. Geerdlnk-Bljen 
Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo (yl/. februari 1986 


