
Ter herinnering aan 

Gerardus Johannes 
Kattenpoel Oude Heerink 

sinds 30 september 1985 weduw naar van 
Helena Hermanna Frieling 

Hij werd geboren op 23 juni 1927 te Gammelke 
(Deurningen). Hij is gestorven op 12 augustus 1997 
te Hengelo (Ov.) 
Na een gezongen uitvaartviering hebben we hem te 
ru sten ge legd op 16 augustu s 1997 op het 
parochiekerkhof te Deurningen. 

Gerard groeide op tem idden van een groot gez in . Na 
zijn jeugd trouwde hij op 12 augustus 1958 met Len ie 
Frieling. Aan de Bornsedijk vonden ze een goede plek 
om te wonen. In hun gezin werden drie kinderen 
geboren . Voor hen heeft Gerard samen met zijn vrouw 
de zorg gedragen. 
Gerard had voor bakker geleerd , maar de meeste jaren 
va n z ijn we rk zame leven hee ft hij als 
kantinemedewerker bij Signaal gewerkt.Toen zijn 
gezondheid zwakker werd moest hij dat werk opge
ven en kwam bij hui s. 
Hij voe lde zich verbonden met de natuur en was 
daarin helemaal thui s. 
In de kerk probeerde hij kracht te vinden voor zijn 
ge loof. 
Het leven van Gerard is later getekend door het 
ongeval van een van de kinderen en nog het meest 

door het verlies van zijn vrouw, die voor hem altijd 
een grote steun was geweest. 
Na het ongeluk van Lenie op 30 september 1985 
bleef alles, bij w ijze van spreken, stilstaan in zijn 
leven. Hij is nooit meer geworden als daarvoor. Zo'n 
lege plek in zijn leven is niet weer opgevuld . Wel 
heeft hij zijn drie kleinkinderen een mooi plekje in 
zijn hart gegeven. 
Het werd met de jaren moeilijker contact met hem te 
leggen, omdat Gerard zich meer en meer in zichzelf 
terugtrok. W ie hulp w ilde bieden of het nu de 
kinderen waren of de fam ilie werd nogal eens afge
wezen. Blijkbaar vond Gerard in zijn laatste jaren nog 
weinig vreugde in zijn leven, ondanks bezoekjes die 
gebracht werden en ondanks de kaartavonden. Hij 
moet zich op een bepaalde manier ze lf alleen gevoeld 
hebben. 
Toen zijn gezondheid hem helemaal in de steek liet 
is hij in het ziekenhuis opgenomen en enkele dagen 
later gestorven. Hij was zich bewust dat het zijn 
trouwdag was. 
We w illen nu bidden om Leven voorgoed bij God 
samen met Lenie zijn vrouw. 

Moge ie nu de vervulling vinden, die hier in deze 
wereld niet te bereiken was. Het leven leek wel een 
hele zure vrucht, moge dat nu in zoetheid overgaan. 

leder die voor vader of opa iets betekend heeft in zijn 
leven en ziek zijn en die met ons heeft meegeleefd 
rond zijn overli jden w illen we graag daarvoor bedan
ken . 

Kinderen en kleinkinderen. 


