


Fr:mciseus J ohannes Hendrikus Gicscn 

Geboren te Vethu izen op 28 november 19 15, 
Overleden te Vorden 7 juni 200 1 en op 

12 juni 200 1 naar de laatste rustplaats 
gebracht op de RK begraafplaats te Ilaak. 

Hij was gehuwd 111el 
Wilhelmina Hendri ka Duenk 

sedert G november 1945. 
Zij is overleden 7 maart 200 1. 

Hij was vader van negen kinderen. 

''Als je =elf niet naar een lichtpuntje =oekt 
blijft hel (lltijd donker" 

Doorzettingsvermogen is waarschijn lijk het 
meest kenmerkende van vader. 
Overwinnen van tegenslagen en het beste 
maken van hetgeen op je weg komt heefl hij 
zijn kinderen steeds voorgeleefd. Daarbij \\'OS 

de basis de liefde die hij ontving van en gaf 
aan zijn vrouw. ln de persoonl ijke groei van 
de kinderen en kleinkinderen vond hij 
vreugde en kracht. 

Hoc wei nig hij feitel ij k boer kon zijn was hij 
het in hart en nieren. Tot op het laatst was hij 
diepgaand betrokken bij de boerderij . 
Toch werd zijn wereld niet begrensd door de 
omheining ervan: hij volgde de ontwikke
lingen in de landbouw op de voet en hij 
plaatste die ook in een breder gehee l. Ook op 
vele andere vlakken waren zij n interesses 
nagenoeg onbegrensd. 
In zijn dagelijkse leven bleef hij de gastheer 
die aan gezel ligheid hechue; ieder was altijd 
en op elk mo111ent welkom. l lij waardeerde de 
steun die hij van familie en vrienden ontving. 
Vader en opa was voor ki nderen en klein
kinderen iemand die met humor en rela
tivering het leven lee fde zoals het kwam, 
maar daaraan wel naar zijn eigen overtuiging 
gestalte gar. 

Wij zijn hee l dankbaar voor de goede vtr
zorging die vader heeft ondervonden in het 
verzorgingshuis "de Wehme". We danken u 
voor het medeleven en de getoonde belang
stelling rond hel overlijden van vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen. 


