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Gerrit is samen met zijn ouders en vijf zussen opgegroeid aan 
de Dorreweg in Bentelo. Het huis, zijn vertrouwde plek, waar 
hij zijn hele leven heeft gewoond. Na zijn schooltijd is hij gaan 
werken als metselaar in de bouw en hielp hij thu is mee op de 
boerderij. 
Al op jonge leeftijd werd hij geconfronteerd dat zijn vader ziek 
werd en helaas op 64 jarige leeftijd aan een longziekte is over
leden. Het heeft hem enorm geraakt, dat hij zijn voorbeeld zo 
jong moest missen. 

In 1976 is hij met Diny getrouwd en zijn ze gaan wonen op het 
ouderlijk huis, waar ze ook de zorg voor oma op zich hebben 
genomen. Uit zijn huwelijk zijn drie kinderen geboren, waar hij 
trots op was. Maar ook Roy, Jody en Janine, hij was blij met 
hen. Hij had een grote betrokkenheid met dieren. Geweldig te 
zien hoe wild ze ook konden zijn , maar niet bij hem. Hij 
vertrouwde de dieren, maar de dieren hem ook. Dat vertrouwen 
gaf hij ook aan ons mee. Gerrit was een gezell igheidsmens, die 
genoot van mensen om zich heen. De deur stond ook altijd voor 
iedereen open. Het liefst praatte hij dan ook over de dagelijkse 
dingen. Hij was iemand met een eigen gedachte, maar vond 
het moeilijk om deze mening te uiten en liet het daarom vaak 
in het midden. 
Ach, daar kommt wie saam'n wa oet, was dan ook steevast zijn 
antwoord als iemand iets vroeg aan hem. 

Iets wat niet altijd even gemakkelijk was, maar daarentegen 
gunde hij iedereen altijd het beste. 
In augustus 2011 kregen we het vervelende bericht. Gerrit had 
de ziekte mesothelioom, oftewel asbestkanker. Een dag voor 
ons als gezin waarop leven en dood, vreugde en verdriet wel 
heel nauw samen kwamen. John en Jody vertelden dat ze hun 
eerste kindje verwachten en hij voor de eerste keer opa werd. 
Zoveel verdriet er was, zoveel trots was er ook. Voor deze ziekte 
was niet te vechten, maar dit was een lichtje waarvoor hij zeker 
gevochten heeft. 
Op 13 maart 2012 is Sepp geboren, een prachtige kleinzoon en 
tevens stamhouder. En wat genoot hij als Sepp bij hem was. 
Wat een bewondering .... bewondering hoe hij deze ziekte heeft 
gedragen. En wat een pijn heeft hij moeten verdragen. Maar 
deze pijn werd voor hem deels verzacht door de enorme 
hoeveelheid belangstell ing die hij op welke manier en wijze 
kreeg van de vele mensen om hem heen . 

Onvoorstelbaar met eigen ogen te zien, hoeveel mensen op 
zijn of haar manier het medeleven betuigden. 

Onze dank hiervoor is dan ook erg groot. Bevangen door groot 
verdriet, maar ook dankbaar voor het einde, dat toch nog 
plotseling kwam. Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook 
het lijden overnam. 

Lieve Opa, te klein ben ik om te begrijpen. 
te klein om je te verliezen. 
maar groot genoeg ben ik om van je te houden. 

Sepp. 
Diny Kerkveld - Bloem 
Eddy - Janine 
Conny - Roy 
John - Jody 


