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Op 15 augustus 1953 ben ik geboren in 
Deurningen. 
Ik ben opgegroeid in een gezin van vijf 
kinderen, ik ben het tweede kind op de rij. 
Wat ik mij van die tijd kan herinneren is 
het rondfietsen in de buurt op mijn fietsje, 
voetballen, vissen en op de brommer met 
de kameraden uit de buurt. 

In de jongere jaren ben ik naar de lagere 
technische school gegaan, daarna heb ik 
een vervolg opleiding gedaan om in de 
metaal te gaan. 
Een beroep waarbij ik veel met mijn 
handen kon werken. 
Dit lag altijd meer bij mij dan op het 
kantoor zitten . 

Ik ben op mijn zestiende gaan werken in 
de machine fabriek in Oldenzaal . 
Op mijn achttiende ben ik voor zestien 
maanden in dienst gegaan bij het leger. 
Een tijd van veel reizen in de trein, heen 
en weer. 

Uiteindelijk kwam ik weer terug in de 
machine fabriek. 
Tijdens het werken heb ik mooie 
momenten mee gemaakt . 
Het samenwerken met collega's heeft mij 
altijd veel plezier gegeven in mijn werk. 
Een mooi stukje werk afleveren was mijn 
doel. 

Op mijn negentiende leerde ik Helma 
kennen . 
Ik heb haar voor het eerst ontmoet bij van 
Olffen in Weerselo, tijdens het 
uitgaan . 
Heerlijke jaren heb ik met haar beleefd , 
veel uitgaan en lol getrapt samen. 

Na deze mooie jaren werd het tijd voor 
kinderen. 
Ik heb samen met Helma onze twee 
dochters grootgebracht, Wendy en Kim. 
Samen hadden we gezellige tijden, 
vakanties in de caravan op de camping . 
Veel naar pretparken gaan en leuke 
dagjes samen uit, daar kon ik van 
genieten. 

Als rode draad liep door mijn leven het 
tuinieren, stropen en jagen. 
Met het fret de konijnen vangen in het bos 
en onze hond africhten. 
Daarnaast verbouwde ik graag groente in 
de tuin . 
Het kweken van buxusplanten en 
kerstbomen was mijn lust en mijn leven . 

Genieten van het buitenleven en toch 
alles uit het leven kunnen halen, 
ondanks dat het te kort is " 

Hènig an! 

Gerrit Pastel 

"Mensen moeten mij herinneren zoals ik was ... " 


