


Bij elke afscheid wordt een hennnering geboren. 

Zoookb1j 

Gerard de Groot 

Hij werd op 26 augustus 1959 in Enschede gebo
ren en is op 20 april 2004 in Glanerbrug overleden. 
We hebben op 26 april 2004 in de 0. L. Vrouwe van 
de Aller H . Aozenkranskerk te Glanerbrug afscheid 
van hem genomen. Zijn wens was begraven te 
worden op de begraafplaats te Losser bij zijn zus. 
broertje en beide ouders, waar van hij eerder al 
veel te vroeg afscheid heelt moeten nemen. 
Helaas was dit niet mogelijk en hgt Gerard 
begraven op de begraafplaats Ooodenzorg te 
Glanerbrug waar ook zijn schoonmoeder rust. 
In Gerard zijn veel te korte leven ging het om twee 
dingen Zijn werk en zijn gezin. Al sinds begin jaren 
zeventig ging Gerard met Zijn vader mee naar de 
markt. Na het overlijden van zijn vader in 1983 ging 
hij alleen verder, het was 30 jaar Zijn lust en zijn 
leven, en het heelt hem tot z11n dood bezig gehou
den. Geen markt sloeg hij over en ging altijd goed 
gehumeurd op stap. Het deed hem dan ook zeer 
dat hij Bertho door zijn ziekte niet meer kon verge
zellen naar de markt. 
Naast zijn leven voor de markt stond zijn gezin 
altijd centraal In 1982 leerde hij zijn latere vrouw 
Gea kennen. waannee hij in 1983 ging samen 
wonen. Hij was toen gelijk ook een vader voor de 
twee kleine kinderen die Gea al had, en hij heelt 
Mandy en Nicole altijd behandeld als Ztjn eigen. 

Toen de meisjes ouder waren kregen Gerard en 
Gea in 1991 zelf een zoon, Maikel, en Zijn ze op 
6 met 1993 getrouwd In 1997 werd Marissa 
geboren. Samen vomlden ze het gezin waar 
Gerard helemaal voor ging 

Door de jaren heen had Gerard tijd voor zijn 
hobby's, voetbal en bowlen. Voetbal speelde hij op 
lager niveau maar het bowten deed hij op een 
hoger plan en hij moest voor zijn partijen hel hele 
land door. 

Begin 2003 begonnen de lichamelijke klachten en 
het was in mei een grote shock dat na onderzoek 
bleek dat Gerard niet een hernia had maar een 
tumor op zijn ruggenwervel. Hij ging vol goede 
moed en strijdlust zijn ziekte te lijf en ging zelfs 
begin dit jaar weer mee naar de markt. In februari 
kreeg hij opnieuw een tegenslag, maar ging weer 
de strijd tegen zijn ziekte aan. Toen enkele weken 
geleden ook een tumor in z11n hoofd werd ontdekt 
moest hij de stnjd staken en heeft in de laatste 
weken op zijn manier van ieder afscheid genomen. 
Zonder al te veel woorden. Zo liet hij enkele dagen 
voor zijn dood een bos bloemen halen voor Gea 
als dank voor alle goede zorgen. 
We zullen ons Gerard blijven herinneren als een 
man die ging voor zijn markten en gezin. 

Heel veel dank aan hen die met Gerard en ons op 
wat voor manier dan ook hebben meegeleefd. 

Gea en kinderen 


