


In memoriam 

Gerhard Kroep 
30 oktober 2002. 

Achter j e ligt een leven van werken en plicht 
en juist dat bepaalde in alles jouw eigen gezicht. 

Flink was jij je hele leven 
Moedig ben je tot het einde gebleven. 

Flink wil j e nu dat wij zullen zijn, 
maar afstand nemen doet ons zo 'n pijn. 

In dankbare herinnering aan mijn lieve man, onze zorgzame 
vader, schoonvader en opa. 

Gerhard werd geboren op 19 juni 1941 in Enschede als oudste 
zoon in een gezin van zes kinderen. Al vroeg leerde hij Ria 
kennen. Het was voor beiden de eerste echte verkering en 
ze bieven bij elkaar. Op 24 augustus 1967 trouwden ze met 
elkaar. Ze gingen wonen in Haaksbergen, daar werden de 
kinderen Jeroen en Irene geboren. Voor de kinderen is 
Gerhard een goede vader geweest. Na 8 jaar wonen in 
Haaksbergen is de fami lie verhuisd naar Dinxperlo. Daar 
hebben ze 9 jaar met veel plezier gewoond. Na deze mooie 
tijd hebben ze zich weer in Haaksbergen gevestigd. 

Na enkele moeilijke jaren met het werk, waarbij Gerhard 
niet bij de pakken neer is gaan zitten, heeft hij een baan 
gevonden waar hij zich op zijn plek voelde. Het werk nam 
Gerhard altijd zeer serieus. Gerhard trad niet op de 
voorgrond, maar zijn inzet was meer dan honderd procent. 

Vervolgens zijn er vier kleinzonen geboren, waar Gerhard 
op zijn manier van heeft genoten. Graag ging hij met Ria 
naar ze toe, hij was een lieve en bezorgde opa. 

Als hobby heeft Gerhard jarenlang met veel plezier in Need~ 
badminton gespeeld. Hij voelde zich prettig bij deze club. 
Hij werd gevraagd voor in het bestuur en vervulde de functie 
van penningmeester met plezier. Ook was hij bestuurslid bij 
andere verenigingen. Gerhard was een man van weinig 
woorden, gaf niet veel uit handen maar had zijn zaken prima 
in orde. 

Gerhard heeft vele mooie herinneringen met de kinderen 
meegemaakt, o.a. de vakanties met de vouwwagen die later 
vervangen werd door de caravan. Hierdoor hebben ze vele 
mooie gebieden van Europa leren kennen. Gerhard genoot 
van zijn vakanties, samen met Ria had hij voor de toekomst 
nog grote reisplannen. Tijdens de wintersport in Oostenrijk 
heeft Gerhard een licht herseninfarct gehad, waar hij zich 
goed doorheen geslagen heeft. 

Hoe vaak heeft hij niet gezegd: We gaan nu echt genieten 
van alles. Het heeft niet zo mogen zijn. Een longontsteking 
met daarbij een hartinfarct en herseninfarct werden hem 
fataal. We begrijpen het niet. Gerhard dit heb je niet verdiend. 
We zullen je missen. 

We danken u allen hartelijk voor uw medeleven na het 
onverwacht overlijden van mijn lieve en zorgzame man, 
vader, schoonvader en opa. 

Ria Kroep - Falkmann 
Kinderen en kleinkinderen 


