
In dankbare herinnering aan 

Gerrit Kerver 
echtgenoot van 

Hendrika Gerarda Geertruida Brands 

Overleden op de leeft1Jd van 76 jaar na voorzien te 
ziJn van de H. Sacramenten der Zieken op 7 oktober 
2003. Na de uitvaartmis in de St. Pauluskerk hebben 

wij hem op 13 oktober 2003 begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op de Westerbegraafplaats aan de 

Hengelosestraat 487. 

Gerrit werd geboren te Lonneker als zesde kind in 
een groot gezin. In 1946 heeft hij Ria ontmoet en ze 
zijn getrouwd op 11 februari 1950. Een bijzonder 
gelukkig huweli1k. waaruit 13 kinderen zijn geboren. 
3 kinderen z11n vroegtijdig overleden, doch hun zoon
tje Peter IS op 8 iange leeftijd door een noodlottig 
ongeval om het leven gekomen. Dit was een groot 
verdriet in het gem Kerver. waar elk kind zo welkom 
was en geen gemist kon worden. 
Bij het sterven van deze lieve man, vader. opa en 
overgrootvader is er wederom verdriet. Vader nam 
een belangn1ke plaats in 1n het gezin. Met moeder 
ging hij graag op bezoek bij de kinderen maar ook bij 
de kleinkinderen. Wederkerig kwamen ze graag naar 
de Waterrnanstraat en later naar de Virgostraat. 
8 jaar geleden werd vader get roffen door een 
beroerte. Door deze ziekte werd h ij steeds meer 
afhankelijk van hulp. De trouwe hulp, dag en nacht 
aan zijn zijde was moeder, later bijgestaan door 
thuiszorg 
Rolstoelgebonden bracht moeder hem overal naar 

toe: uitstapjes met de Zonnebloem, winkelen op het 
Twekkelerveld maar vooral op zaterdagavond naar 
de Paul<JSkerk. Zijn grote geloof gaf hem kracht om 
zijn ziekte te aanvaarden. Menselijkerwijs was dit 
een zware opgave voor een man die 20 jaar de 
Nijmeegse vierdaagse l'eeft gelopen en vervolgens 
vele, vele wandelingen heeft gemaakt. 
Zijn grote passie was voetbal en wielrennen. De 
sportkrant op maandagochtend en alles hierover op 
de televisie ging hem niet mis. Een bezoekje aan 
F.C. Twente onder begeleiding van één van de kin
deren was voor hem een groot feest. 
Nu bij het afscheid van mijn lieve man, onze vader, 
opa en overgrootvader buigen wij ons hoofd en zeg
gen: 
Je hebt nu genoeg geleden. 
een lange strijd gestreden. 
Nu mag je rusten gaan. 
God heeft je stem verstaan. 

Lieve vrouw, 
Bedankt voor je niet aflatende en liefdevolle zorg tij
dens mijn ziekte 

Gerrit 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven tij
dens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, vader, opa en overgrootvader danken wij u 
hartelijk. 

Ria Kerver-Brands 
Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 


