
Lieve Gerard, papa en opa: voor ons was 
je zorgzaam. De wijze lessen die je ons 
gaf, waren helder en we hebben er veel 
van geleerd. Daarvoor zijn wij je dankbaar 
en vergeten doen wij ze zeker niet. Helaas 
werd jou de tijd niet gegund om langer te 
mogen genieten van je kleinkinderen waar 
jij zo trots op was. 
Lieve Gerard, papa en opa: vaarwel, eens 
zullen wij elkaar terug zien in de hemel. 

Graag willen wij alle mensen bedanken 
voor hun ondersteuning en belangstelling 
tijdens de ziekte van Gerard en na zijn 
overlijden, hetgeen ons de kracht geeft om 
dit verdriet en verlies te kunnen dragen. 

Leny Kok - Friesen 
Kinderen en kleinkinderen 

Zeddam, februari 2002 
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Ter nagedachtenis aan 

Gerard Kok 
echtgenoot van 

Leny Friesen 

Geboren 19 december 1935 te Etten, woon
achtig in Zeddam en na een kortstondige 
ziekte overleden op 23 februari 2002 in het 
Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Met 
een gezongen Uitvaartmis op 28 februari in 
de St. Oswalduskerk te Zeddam hebben we 
afscheid van hem genomen, waarna zijn 
lichaam op het parochiekerkhof te Zeddam 
ter ruste is gelegd. 

Gerard is opgegroeid in het rrnlieu waar 
hard werken het parool was, waarbij 
eerlijkheid, gelijkheid en oprechtheid een 
ongenaakbaar streven was. Als aannemer 
zette hij zich in voor de bouwwereld, 
evenals zijn vader. Maar later koos hij toch 
voor de verkoop van meubelen van het 
eigen familiebedrijf Kok te Etten. Hij reisde 
in die tijd heel wat af in binnen- en buiten
land. Hij kende de Rijkswegen en Auto
banen op zijn duimpje en menige vriend 
wees hij de weg hoe men op een gemak-

kelijke manier en toch snel op het juiste 
adres kon komen. Hij was daardoor vaak 
van huis maar als hij thuis was, was hij 
ook echt thuis bij zijn gezin, waarvan hij 
genoot. En met zijn puzzels, vooral de 
crypto's was hij in zijn sas. 

Het verenigingsleven zat diep in hem 
geworteld. Voor vele verenigingen heeft hij 
zich ingezet maar zijn voorliefde ging uit 
naar e.v. "de Paverts" en later ook PKunst 
en Kunstig". Het ondernemersbelang van 
de O.V. Zeddam-Braamt, alsmede het 
gemeentelijke belang konden op een 
oprechte belangstelling van hem rekenen. 
Persoonlijk genoot hij intens van "blaas
muziek" hetgeen hij dan ook niet onder 
stoelen of banken stak in Aarle-Rixtel. 
Gerard was een man met een helder 
inzicht, had een veelzijdige kennis van 
zaken, hij was hulpvaardig en had een 
grote mensenkennis. Hij was duidelijk in 
zijn meningsuitingen, hetgeen niet altijd 
gemakkelijk was maar zij die zich in zijn 
aard verdiepten, begrepen hem. 
En dan ineens wordt hij geveld op de 
drempel van de jaarwisseling 2001-2002 
met een zware longontsteking. Gerard 
heeft gevochten als een leeuw, maar de 
stnjd was ongelijk. 


