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Ter dankbare herinnering aan 

JOHAN GEERDINK 
sinds 2 aprl 1984 weduwnaar van LIES LUIJERINK 

Hij werd op 4 april 1898 te Hengelo ov geboren 
Op 14 mei 1984, 6 weken na moeder, is hij in het 
Dr. Borsthuls te Hengelo ov overleden. Op 18 mei 
namen we ven hem afscheid In de O. l. Vrouwe· 
kerk. Daarna hebben we hem bij moeder ter ruste 

gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo ov. 

Nu zijn ze weer bijeen, vader en moeder. Toen 
moeder er noet meer was. had het leven voor 
vader ook geen zin meer. Verstrikt on verdriet en 
ontredderd. bleef hij alleen achter en dat werd 
hem te veel Hoewel ze in karakter en aard 
elkaars tegenpolen waren. voelen we nu pas hoe· 
veel onze oudere voor elkaar hebben betekend 
Ook voor ons, zijn kinderen, voelde hlJ zich zeer 
verantwoordelijk. Hij kon zich moeilijk uiten. maar 
onder zijn gesloten aard klopte een meelevend 
hart. Hij ging greeg met mensen om en maakte 
graag een praatje. Vooral in de tijd dat hij melk· 
venter was, was hij een graag-geziene en ver· 
trouwde figuur bij veel mensen. Iedereen kende 
"Jan van 't Rot" en had graag met hem te doen. 
Ook on de buurt was hij altijd bereid te helpen. 

HIJ kon echt genieten van muziek en zang Hij was 
één van de opnchters van het kerkkoor van de 
O l. Vrouwekerk. waar hij ierenleng ter ere Gods 
gezongen heeft. Hij was echter ook graag op zich
zelf bezig in de tuin, op het land of in zijn 
t1mmerwerkpfaats1e 

Hij heeft geleefd als een eenvoudige, eerlijke en 
gelovige mens. die on alles Zijn plichten goed 
wilde volbrengen. Zo zelfs. det hij er wel eens 
wat onder gebukt ging. Zijn laatste jaren waren 
erg moeilijk. Hij kon niet meer zien en had er 
moeite mee om zich bezig te houden. Toen hij 
ook nog naar het verpleeghuis moest was dat een 
groot kruis voor hem, want zijn erf was zijn 
domein. 

Nog onverwacht is hij uit zijn lijden en nood ver
lost. Moge hij. doe het licht on zun ogen de laat
ste jaren zozeer miste nu helemaal vol zijn van 
Gods icht. 

Moge hoj rusten 1n vrede 

Voor Uw blijken van meeleven na het heengaan 
van onze zorgzame vader en opa, zeggen we U 
van harte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov. meo 1984 


