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Met dankbaarheid blijven wij denken aan 

Gerrit Gaarden 
echtgenoot van Rikte Kroeze 

Hij werd op 2 maart 1933 te Diepenheim 
geboren. Geheel onverwachts overleed hij op 
3 februari 1996 1n zijn woonplaats Eibergen. 
De Euchanshe btj zijn afscheid vierden wi1 op 
donderdag 8 februari in de parochiekerk van 
de H. Mattheus te Eibergen Daarna namen 
wij afscheid van hem 1n het crematorium 
''Enschede' te Usselo. 

Onbegrijpeil1k 1s het wat er gebeurde En WIJ 
vragen: waarom? En er 1s geen antwoord. H11 
keerde niet terug 1n zijn huts. waar hij vrolijk en 
van niets wetend vandaan ging Tijdens het 
uitoefenen van z11n favoriete sport het 
klootschieten, is h11 plotseling van ons heen
gegaan. Terwijl hij nog zoveel voor ons kon 
betekenen en onmisbaar was, werd hij uit ons 
'even weggerukt zonder een woord van af
;cheid. Wat nog zo mooi was. werd plotseling 
stuk gemaakt Papa was een eenvoudig mens 
met een gouden hart, die niet zo graag op de 

voorgrond trad Waar en wie h11 helpen kon. 
hielp htJ Voor elk probleem wist hij een oplos
sing. En dat deed hij vol vreugde en met veel 
plezier. Al op 46-jarige leeftijd moest hij van
wege lichamel11ke klachten stoppen met zijn 
beroep als zelfstandig stukadoor Overal in 
de omgeving tref ie hurzen aan waar hij met 
Zijn handen bezig was en iets van zichzelf 
achterliet. Nooit hebben zi1n handen stil ge
staan. Overal was hij bezig thuis. bij z11n 
kinderen. btj anderen of in het verzorgings
huis. Ook het onderhoud van de tuin en 
samen met mama er op uit gaan de natuur in, 
was iets waar hij volop van genoot De laatste 
tijd hield htj zich meer bezig 1n en rondom het 
huis om mama te steunen En als ie '1ern dan 
vroeg hoe het met hem ging, zei hij: "Met m11 
1s alles goed" 

Papa bedankt voor al ie liefde en gcede 
zorgen. We zullen je heel erg m1sse" 

Wij bedanken iedereen die ons tot steun is 
geweest in deze moeilijke dagen 
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