


Ter nagedachtenis aan 

Gerard Rondhuis 
• 13 augustus 1930 t 13 oktober 201 O 

Meer dan 80 jaar geleden startte het leven van 
Gerard Rondhuis. Het begin van het leven van 
een echte Denekamper. Als derde kind in een 
middenstandsgezin kwam hij ter wereld. 

Na de lagere school behaalde Gerard meerdere 
erkende vakdiploma's, waarmee hij zich een 
gediplomeerd smid mocht noemen. Na een groot 
aantal jaren werkzaam te zijn geweest in de 
kolenhandel, kwam de smederij steeds meer op de 
voorgrond te staan, waarbij de nadruk altijd bleef 
liggen op het ambachtelijke smidswerk. Tot het laatst 
aan toe was de smederij zijn lust en zijn leven. 

Op 15 mei 1957 trouwde Gerard met Trees 
Pikkemaat en betrokken zij een nieuwe woning naast 
de smederij. Hun hele leven zouden zij hier blijven 
wonen. 

Tot hun grote vreugde werd hun huwelijk gezegend 
met vier zonen: Guus, Leo, Walter en Wim. Gerard 
was altijd trots op zijn kinderen, schoondochters en 
kleinkinderen. Zijn reeds vele jaren slechte gehoor 
belemmerde hem overigens behoorlijk in de com
municatie met de mensen in zijn omgeving, waar
door zijn leefwereld langzaamaan wel wat kleiner 
werd. Dit weerh ield hem er echter nooit van te pro
beren met iedereen in contact te komen. 

In juni openbaarden zich ernstige maagklachten, 
als gevolg waarvan hij in de zomerperiode in het 
ziekenhuis moest worden opgenomen. Ondanks 
aanvankelijke hoop was toch al wel snel duidelijk dat 
genezing niet meer mogelijk was. Hij accepteerde 
in de laatste periode dat het einde aanstaande 
was. Hij kon hierover nog met het volle bewustzijn 
praten met Trees en zijn kinderen. In de middag 
van woensdag 13 oktober is Gerard in vrede rustig 
van ons heen gegaan. 

Lieve Gerard, vader en opa, bedankt voor alles 
en het ga je goed in het eeuwige leven. Rust nu 
in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens zijn ziekte 
en voor uw medeleven met ons na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse 
opa zeggen wij u oprecht dank. 
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