


Met liefdevolle en dankbare herinnenng 
denken wij aan 

Gerard van Oosterbaan 

Echtgenoot van Cathrien Scheffer 
Eerder gehuwd geweest met Sientje Degen 

Liefdevol, zorgzaam en vol humor zo kennen 
wij hem en zo zullen wij altijd aan hem blijven 
denken 
Op een mooie leeftijd van 90 jaar stierf vader 
omringd en verzorgd door zijn vrouw en kinde
ren. Veel verdriet had hij toen zijn eerste vrouw 
over1eed en hem alleen met Richard achter1iet. 
Gelukkig werd hij toen hij trouwde met zijn 
tweede vrouw en hij weer vader werd. 
Hij genoot weer van alles en van vele kleine 
dingen, de natuur, voetbal, kinderen en later 
z'n kleinkinderen. 
Hij zat altijd vol verhalen over vroeger, waar hij 
heel boeiend over kon vertellen. Over zijn ei 
gen sigarenzaak en z'n voetbaldub Rigters
bleek. Menig avondje zat hij met zijn onafschei
delijke sigaar en borreltje op z'n praatstoel en 
vertelde de wonder1ijkste anecdotes uit zijn ver
leden. 
Ook genoot hij van de vele vakantie's die hij 
samen met zijn vrouw en kinderen doorbracht 

in het zomerhuisje Auster1itz bij Zeist. 
Hij was een man die alles weggaf aan anderen 
en nooit aan zichzelf dacht. 
We denken dan nog aan die grote glimmende 
stuivers die zaterdags klaar lagen voor Robert 
en Jorieke. 
Samen met z'n vrouw werd er menig potje ge
kaart. 
Ook genoot hij van de vele autotochtjes die ze 
samen door de omgeving maakten, ook al ver
dwaalden ze soms wel omdat er veel veran
derd was. 
Aan al deze dingen denken we met eerbied te-

~2-een gelukkig huwelijk van 44 jaar stierf hij 
na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn vrouw 
en kinderen. 

Zo kort het weten. 
Zo snel gegaan. 

Lieve Gerard, vader en opa Gerard bedankt 
vooral/es 

We zullen je nooit vergeten. 

Graag willen we u bedanken voor uw belang
stelling en medeleven na het overlijden van 
mi1n lieve man, onze zorgzame vader, schoon
vader en opa. 

Fam. van Oosterbaan 


