
Zoals hij leefde, is hij heengegaan. 
Eenvoudig, tevreden 

en karaktervol. 



Ter herinnering 

GERRIT KORF 

echtgenoot van 
RIEK VAN HAREN 

Gerrit werd geboren op 19 februari 1923 te 
Borne. Plotseling is hij uit ons midden weg
genomen op 21 april 1998. Tijdens de plech
tige uitvaart op 25 april hebben wij afscheid 
van hem genomen en zijn lichaam te ruste 

gelegd op het R.K. Kerkhof te Borne. 

Wij herinneren pa als een zorgzame lieve man, 
goede pa en een geweldige opa. 
Zijn leven lang heeft hij hard gewerkt. Hij is 
begonnen met paard en wagen, langs de deur 
bracht hij petroleum en later ook gas. Het 
paard en de wagen verruilde hij later voor een 
bus waarmee hij jarenlang stoomgoed ophaal
de bij de mensen thuis. Pa kende iedereen in 
Borne en iedereen kende hem. Er was geen 
straat of gebouw in Borne wat hij niet kende, 
hij kwam overal en hield erg veel van zijn 
werk. Hij heeft daarom ook pas op latere leef
tijd van zijn werk zijn hobby gemaakt. Deze 
hobby heeft hij tot op de laatste dag nog uit
geoefend samen met Peter. 
Pa genoot van vakanties en uitstapjes samen 
met ma en de kinderen en later ook de klein
kinderen. Vooral de kleinkinderen waren erg 

aan hem gehecht. Pa fietste veel met hen, en 
menige keer haalde hij hen op van de basis
school of peuterspeelzaal. 
Niets was hem teveel, hij zei nooit nee, alles 
deed hij gewoon voor zijn plezier en liefde 
voor iedereen. 
Samen gingen ze met pensioen, en daar heeft 
hij met ma van genoten. Veel fietsen, auto
rijden, oppassen, en vooral veel naar de kin
deren om te horen hoe het ging. 
Samen met ma onderhield hij de tuin rondom 
hun huis. Het zag er altijd even schiuerend en 
verzorgd uit met alle mooie bloemen en 
planten. 
Pa was een trotse man die ervan kon genieten 
als het iedereen goed $ing. Als ma en de kin
deren het naar hun zin hadden, had hij dat 
ook, en was dan ook altijd opgewekt. 
Hij vond het heerlijk om onder de mensen te 
zijn. Pa kan niet meer bij ons zijn, en o God, 
wat zullen wij hem allemaal missen. Maar in 
gedachten is hij bij ons en zijn wij hem dank
baar voor wat hij voor ons was. Dit heeft ge
maakt voor wat wij nu zijn, een vrouw en 
kinderen waar hij trots op was. Vanuit die ge
dachte hopen wij verder te kunnen gaan. 

Voor Uw blijken van belangstelling, op welke wijze 
dan ook, ondervonden na het overlijden van mijn 
lieve man, onz.e pa en opa zeggen " 'U U onz.e 
oprechte dank. 

Riek Korf-van Haren 
Kinderen en kleinkinderen 


