
Dankbaar blijven wij gedenken 

H E RMAN G E ESING 
echtgenoot van 

ELS RITZERFELD. 
Hij werd geboren in Enschede op 

19 februari 1915. Hij is overleden in 
het ziekenhuis "Stadsmaten" op de 
vroege ochtend van 31 januari 1990. 

De Uitvaartdienst was op vrijdag 
2 februari In de Jacobuskerk in 
Enschede. - Daarna volgde de 

crematie in Usselo. 

t 
Je bent van ons heengegaan zoals jé 
was: snel, zonder opsmuk en met 
weinig woorden. Het is vader ten 
voeten uit. Een man van daden, zon
der holle frases en recht door zee. 
Zo nu en dan ook eigenwijs. Je had 
een eigen mening en daar stond je 
voor. Het werd niet altijd in dank 
afgenomen. 
De zorg voor anderen, gekoppeld aan 
een groot verantwoordelijkheidsbeset 
liep als een rode draad door je leven. 
Moeder, Je kinderen en later de klein
kinderen plukten er de vruchten van. 
Maar. ook buiten je gezin was je vaak 
prominent aanwezig. Tientallen jaren 

stond je op de bres voor de K.A.B. en 
St.Barbara. letterlijk tot het laatste 
moment voor de bejaardenbond. 
Je was vitaal en ondernemend tot de 
laatste dag van je leven. 
Je pad ging niet over rozen. In de 
bloei van je leven moest je abrupt 
afscheid nemen van twee van je 
kinderen. 
Geloof en vertrouwen en een benij
denswaardige portie levenslust hiel
pen je er weer bovenop. Vooral door 
de liefde van moeder, die in jou een 
onwrikbaar vertrouwen had en met 
wie je meer dan 50 jaar een hechte 
en ideale tandem vormde. 
Nooit zullen we samen meer kunnen 
kibbelen over zaken die je zo ter 
harte gingen, de politiek, de ontwik
kelingen in de kerk en de sport. 
Nooit zullen de kleinkinderen meer 
met opa kunnen stoeien. Die gedachte 
laat een onvoorstelbare leegte achter. 
In onze gedachten blijf je echter 
altijd bij ons, dankbaar als we zijn 
voor alles wat je ons te bieden had. 
We zullen je missen vader. 

Wij bedanken Iedereen voor de 
vriendschap met vader gedurende zijn 
leven en de blijken van medeleven na 
zijn overlijden. 

Familie Geeslng. 


