


Ter herinnering aan 

GERHARDUS ANTONIUS KOELEN 
weduwnaar van 

Antonia Geertruida Oude Hergelink 

Hij werd geboren op 7 augustus 1 908 en overleed op 5 
oktober 1997 na voorzien te zijn van het H. Sacrament 
der Zieken. 

Het grootste deel van zijn leven woonde vader op erve 
"Fleerboer" op Tusveld. Aanvankelijk werkte hij in de 
bouw, later zette hij de boerderij van zijn vader voort. Hij 
was boer in hart en nieren, waarbij zijn vroegere beroep 
hem goed van pas kwam: eigenhandig bouwde en 
verbouwde hij alle gebouwen op het erf. 
Vader hield zich goed op de hoogte van ontwikkelingen 
en nieuwe inzichten in het boerenbedrijf, maar, 
eigenzinnig als hij was, voerde hij zijn eigen ideeën uit, 
waarbij hij zijn tijd dikwijls vooruit was. Voor vader was 
het van groot belang dat hij baas bleef op eigen bedrijf. 
Met moeder heeft hij 40 gelukkige jaren gedeeld. Samen 
kregen zij 10 kinderen. 
De taken waren duidelijk verdeeld: moeder bestuurde 
het drukke huishouden en vaderde boerderij. 
In 1982, toen moeder al ernstig ziek was, verhuisden ze 

naar de Pellenhof in Borne. Slechts een half jaar 
mochten ze nog samen zijn. Veel bewondering hebben 
wij voor de manier waarop hij moeder toen verzorgd 
heeft. Haar dood was een grote slag voor hem. Na een 
moeilijke tijd, waarin hij veel buitenshuis was, vond hij 
een weg om alleen verder te gaan, daarbij gesteund door 
zijn geloof. 
Een nieuwe grote slag was het overlijden van Siny in 
1989. Op zijn manier gaf hij ook dit verlies een plek in 
zijn leven. 
Vader was erg betrokken bij het wel en wee van de 
bewoners op de Pellenhof. Deze contacten waren voor 
hem van grote betekenis. 
Tot voor kort was hij een sterke, vitale man. Zo kennen 
ook zijn kleinkinderen hem: opa, die wel 100 jaar kon 
worden. 
Het was moeilijk om vader thuis te treffen, hij wandelde 
en fietste bijna dagelijks en elke avond werd er gekaart. 
Toen deze lichamelijke inspanningen hem te zwaar 
vielen, liet hij zich regelmatig met een taxi naar het 
Twickelse bos brengen. Zittend op een bankje, nooit om 
een praatje verlegen, genoot hij van de wisselingen der 
seizoenen. 
We hadden soms wel meer voor hem willen doen, maar 
hij wilde ons nooittot last zijn. 
We zijn dankbaar dat hij zijn leven op een menswaardige 
manier heeft afgesloten, zoals hij het altijd wenste. 
Het was goed! 

Kinderen en kleinkinderen 


