
" In memoriam" 

Gerrit Jan ter Maat 
weduwnaar van Johanna Gerridina Hermina Heerbaart 

Gerrit Jan werd geboren in Oele, 
gem. Hengelo (Ov.),op 3 december 
1900 en overleed te Hengelo (Ov.) 
op 1 januari 1996. Opgegroeid in de 
landelijke sfeer rond de Oelermolen, 
bleef deze omgeving hem levens
lang boeien. Hij trad in dienst b ij 
Hazemeijer N.V., alwaar hij 50 jaar 
werkzaam was. Vol enthousiasme 
kon hij ook na zijn pensionering ver
halen over zijn belev.enissen uit de 
periode toen hij op karwei ging. 
Op 9 september 1930 trad hij in het 
huwelijk met Anne Heerbaart. Uit 
dit huwelijk werden zes kinderen 

geboren . Gedurende en kort na de 
oorlog heeft hij, als een zorgzame 
vader, getracht zijn gezin te vrijwa
ren van de ontberingen die deze 
moeilijke jaren met zich meebrach
ten. Ingezet voor de aanleg van 
loopgraven dook hij even later on
der, om vanuit zijn schuiladres zijn 
gezin te kunnen voorzien van eten. 
Jarenlang woonde hij aan de 
Sloetsweg. Nadat de kinderen wa
ren uitgevlogen vertrok hij met moe
der naar een aanleunwoning aan de 
Backenhagenlaan, om vervolgens 
naar Huize St. Jozef te Delden te 

verhuizen. Na het overlijden van 
moeder gaf hij te kennen liever naar 
Hengelo te willen terugkeren, a l
waar hij zijn laatste levensjaren 
doorbracht in Huize Hooghagen. 

Hij leefde vanuit een sterke tradi
tie. Zijn verschil van mening en in
zicht was voor ons kinderen een 
telkens terugkerend onderwerp van 
bespreking en discussie. Misschien 
juist daardoor hebben wij als kin
deren een goede band met elkaar 
weten te behouden. Hij kon niet op 
tegen de veranderende wereld, en 
zijn uitspraak: "Zij hebben de mo
kers gelegd op de pijlers der orde" 
spreekt boekdelen. 3 December j.I. 
hebben wij met z 'n allen, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind 

zijn 95ste verjaardag nog mogen 
vieren, waarvan hij zichtbaar ge
noot. Na een kortstondig ziekbed 
ontving hij op 30 december het H. 
Sacrament der Zieken. Wij vierden 
voor hem een Uitvaartmis in de pa
rochiekerk van Onze Lieve Vrouw te 
Hen-gelo op 5 januari en brachten 
hem naar de laatste rustplaats op 
de R.K.begraafplaats aan de Deur
ningerstraat te Hengelo, waar wij 
hem bij moeder te ruste hebben ge
legd. 

Wij danken allen die hem de laat
ste jaren hebben verzorgd in Huize 
Hooghagen, maar ook allen die van 
hun medeleven hebben getuigd. 

Familie ter Maat 


