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Gedenkt in uw gcl~den 

Gerardus Johannes jozcph Kristen 
Gerrit 

Fchtg1moot 'an 
Geertruida JohJnna l .an,inl.; 

1 lij "g..-horen te Ha,-.eln lgetn.\\'cerselo) op 20 maarr 
1921. H11 is gestom.'n op 15 'epteml>er 2001 te 
Hengelo. 1\a een plechng ge10ngcn u1tvaarn·iering heb
ben we hem te ruste gelegd op het p<1ro.:hieel kerkhof op 
19 \Cptcmher 2001. 

Gernt groeide op in een groot ge 1m op de boerderij en 
op hce "okJer,hoe" • werd hij hoer. ll>en 111n ,·ader ehui> 
een k.ur;enrnaken1 begon hc:·t:tt hij d.1ar dik·wijls in gè
holpen. In \\"eerselo leerde hij 1ij11 'rouw Truus l .an"111k 
kennen, w.1.tr hi1in1969 mee geerouwd 1\. Rond 1980 
is hij met ha,tr weer op dt> nu \erhouwdc boerderiJ ga,111 
wonen. Meer dan 31 jaar W<lS h11 gelukkig met haar 
gerrouwd en steeds heel zorg1,1am voor haar. 
Gerrie \\JS opgegroeid meen S<l\:d k.uholiek gezin. Hee 
gclooi had een N>langrijke p!Jae" in 1ijn Je, en, maar hij 
kon het wel met een kwm1"1ag hclcn~n. Gemt lende 
'eel humor. Hoe vaal heeft h11 met memen nen been 
!Jchen .. \let 1ijn mooie seem heefc hij 1Kh ook ze..tig 

jaar hij het herenkoor ingezce om "de lof \illl God" te 
zmgen in de kerk en de gelo,igen een fiinc nenng te 
laten beleven. H11 WJ'> trot> op zijn gouden Gregorius
'pcld. Repenrit''> hewcht hij erg trouw, want .. het was 
voor hem ook een uiqe. Thui> heefc hiJ heel w.n op hee 
orgel gespeeld. Gerrit genoot van het hui' en dè mooie 
tuin met molen 1:11 vijver. Van de appeloogst, die hijtelf 
nog alrijd plukrc. werd in de huurr flink uitgedeeld. 1 lij 
was gamriJ \Oor dt' wie nc\·cn en niêhtcn en als w weg
ging ging je noon met lege handen. Voor de a.:htemeei
je.. en nichîJe' w,h hij de~ "opa \·an de lullonncn ··. leder 
jaar wa; het \OOrhcreidcn van de .:arna\·al~wagt'n weer 
een grooe Îl'N. Z11n g.1srrn1heid w.1' ook d.1arhij hc
rocmd en ~.lmt'n mt't Truus is hij 'ong J.l.1r dan ook 
geridderd door de ""Nettelkornkcs". In de "noaber· 
<,chop" kwam hij 1ijn pl1checn steed' getrouw na. 
De laaNe 1arcn mrgdc hit nog 'terkcr voor J"ruu'> 1ijn 
'rouw, omd.u h.iar gt'rnndheid terugliep. 1 111 wilde 
dat er >t«J, iemand h11 haar wa,. Voor fähzdf wilde 
hij eigenlijk mee w weten. dat 1ijn gc:-zondheid mmder 
''erd. \'ni om-t'rwa.:ht i" Germ ge..roncn, 1udat lui de 
H. Z1elen1;1lv111g had onrv.mgen. 

Moge hij nu voor~oed wonen in het hui' van God, 
onze Heer. 

""nun.: dimm1; >en um tuum ..... Donunc" 

Allen die m11 en de fanulie nabij \\aren en m~eleefd 
hchl'Cn na het plor">elinge merh1den \an mijn dierbare 
mJn. Gerrit ''il ik heel hmehjk bedlnken. 

Truus l\n,tm-1.an'\ink. 


