


"Belangrijk is niet de weg die je gaat, 
maar het spoor dat je achterlaat" 

Dierbare herinnering aan 

Gerard Nollen 
echtgenoot van 

Ria van Rijckevorsel 

Hij werd op 19 maart 1930 in Albergen geboren. 
Gesterkt door het Sacrament der Zieken is hij thuis en 
omringd door familie op 9 mei 2002 overleden te 
Borne. 
In een gezongen mis van Requiem in de St. Stephanus
kerk hebben wij afscheid van hem genomen op 14 mei 
en hem te rusten gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar. 

Gerard groeide op als oudste in een gezin van tien kin
deren. Dat heeft aan zijn leven een kenmerkend accent 
gegeven. 
Na zijn opleiding werkte hij eerst mee op de ouderlijke 
boerderij en daarna enkele jaren bij de landbouw
voorlichtingsdienst. Maar zijn definitieve maatschap
pelijke bestemming vond hij in de verzekeringen, met 
name in de schaderegelingen. 
Naar hij zelf dikwijls zei waren dat de mooiste jaren uit 
zijn hele loopbaan. Uit verhalen over die periode 
spreekt een sterke betrokkenheid bij zijn werk, een groot 

gevoel voor rechtvaardigheid, nauwgezetheid en be
trouwbaarheid tot in de details. 
Naast zijn werk kon hij genieten van allerlei activiteiten, 
zoals tuinieren, werken met de computer, zijn taken 
binnen de wildbeheerseenheid, klussen in en om zijn 
huis en onderhoud van het kerkhof in Zenderen. 
Veel aandacht, zorg en toewijding gaf hij aan familie en 
vrienden, maar bovenal aan zijn vrouw Ria en zijn zoon 
Edwin. 
Gerard werd in zijn leven meermalen geconfronteerd 
met ernstige gezondheidsproblemen, die hij steeds met 
bewonderenswaardige kracht te boven kwam. Enkele 
jaren geleden nam zijn leven echter een dramatische 
wending toen een ongeneeslijke ziekte toesloeg. Maar 
ook toen heeft hij tot het uiterste geknokt voor het leven, 
voor zichzelf, maar vooral uit bezorgdheid over hen die 
hij los moest laten. 
Het lijden, ook van de heel moeilijke laatste jaren, heeft 
hij geestelijk sterk, moedig en zonder klagen aanvaard 
als een kruis dat de mens op zijn levensweg te dragen 
krijgt. 
Een goed mens is heengegaan. Wij proberen het spoor 
dat hij heeft uitgezet te volgen. 

Voor Uw vele blijken van medeleven tijdens de ziekte
periode en na het overlijden van Gerard, zeggen wij U 
hartelijk dank. 
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