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Onze ogen kunnen jou niet meer zien 
Onze handen kunnen jou niet meer aanraken 

Maar als we in ons hart kijken 
Weten we dat je er nog bent. 

Ik ben geboren op 21 maart 1955 te Oldenzaal. Na het 
ontvangen van de H. Sacramenten der zieken ben ik in 
mijn vertrouwde omgeving op 2 december 2010 
overleden. 

Ik heb tot mijn g• jaar mijn jeugd doorgebracht in Rossum, 
waarna ik ben verhuisd naar Oldenzaal. Na afronding 
van de mavo ben ik in 1972 begonnen bij de belasting
dienst. Door verschillende reorganisaties ben ik in 2000 
overgestapt naar de douane. Ik heb hier 38 jaar met 
veel plezier gewerkt. 

In 1974 leerde ik Gerrie kennen, waarna wij zijn getrouwd 
op 9 december 1977. Na ons trouwen zijn wij gaan wonen 
aan de Kaalbertlanden 8 te Enschede. Op 24 januari 
1981 en 26 november 1983 werden mijn kinderen Steffie 
en Mark geboren. 
In 1993 ben ik met mijn gezin naar Oldenzaal verhuisd, 
waar wij kwamen te wonen aan de Weerselosestraat 
12. 
In 2002 werd ons gezin uitgebreid met mijn schoonzoon 
Frank. 
Op 11 juli 2009 werd ik de trotse opa van Myrthe. Hoewel 
ik Myrthe maar kort heb gekend heb ik genoten van de 
momenten dat ze bij mij was. 

Vele sportieve jaren heb ik doorgebracht op de 
klootschietersbaan van de Trekkedies en op de voetbal
velden van Berghuizen en De Esch. 
Ik heb de afgelopen jaren mooie reizen mogen maken 
met Gerrie. De reizen naar en door Scandinavië, Egypte 
en Zuid-Afrika waren zeer bijzonder: 
Ik luisterde graag naar geheime zender muziek en hield 
van gezelligheid. 
Ook hield ik van wandelen, vele zondagen heb ik samen 
met Gerrie vele wandelingen gemaakt langs het mooie 
Twentse landschap en niette vergeten de wandelingen 
in Sauerland. 

Op 28 april 2010 kreeg ik het vreselijke nieuws te horen 
dat ik longkanker had. Ik ben de behandeling met veel 
vechtlust aangegaan, maar kon deze strijd helaas niet 
winnen. 

Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die mij en mijn 
gezin de afgelopen maanden hebben gesteund tijdens 
mijn ziekte en na mijn overlijden. De vele telefoontjes, 
kaartjes en bezoekjes hebben mij en mijn gezin zeer 
goed gedaan. 

Gerrit Klaas 


