


In dankbare herinnering aan mijn lieve 
zorgzame man, onze papa en opa 

Gerard Schröder 

echtgenoot van Ria Vrielink 

Gerard is geboren op 7 augustus 1942 te Geesteren en 
overleed op 3 juli 2003 te Antwerpen. Na de gezongen 
eucharistieviering op 9 juli 2003 in de Drieëenheidskerk 
te Oldenzaal hebben wij hem ten ruste gelegd op de 
begraafplaats aan de Schipleidelaan aldaar. 

Hij was voor ons een lieve, zorgzame man, papa en opa 
die altijd optimistisch was. Vol fijne herinneringen kijken 
we terug op zijn leven met ons. Hij was het middelpunt in 
ons gezin. 

Op 12 december 1969 trouwde hij met Ria Vrielink; een 
geweldig mooi huwelijk van 33 jaar volgde. Samen 
kregen zij twee kinderen, Martin en Sandra. Het deed 
hem veel plezier zijn kinderen op te zien groeien. Trots 
was hij op de huwelijken die volgden en de geboortes van 
zijn 3 kleinzoons Dirk, Gijs en Daan. Helaas heeft hij de 
geboorte van zijn vierde kleinkind niet meer mogen 
meemaken. 
Voor Dirk, Gijs en Daan was hij een geweldig lieve opa 
met mateloos veel geduld waarop nooit vergeefs een 
beroep werd gedaan. Samen met Ria genoten ze met 
volle teugen van hun kleinzoons. 

Na jaren werkzaam te zijn geweest bij de gemeente
bedrijven te Oldenzaal en later de Cogas, is hij vanaf 
maart 2002 gaan genieten van zijn VUT. Hij heeft altijd 
met veel plezier en vol overgave zijn werk gedaan. 
Samen met Ria beleefde hij veel plezier in- en om het 
huis. Ze genoten van de kleine dagelijkse dingen; 
klussen, uren samen praten, bezoekjes van de kinderen 
en kleinkinderen en hun tuin. 
Zijn grote hobby was op vakantie gaan met de caravan 
en uren samen fietsen. 
Tijdens zijn laatste vakantie in Zeeland werd hij tijdens 
het fietsen getroffen door een hartinfarct. Ondanks zijn 
opname in het Universitair Ziekenhuis te Antwerpen heeft 
hij ons uiteindelijk toch moeten verlaten. 

We waren zo gelukkig ..... Zo compleet samen. We kunnen 
nog niet begrijpen dat we zonder jou verder moeten 
leven. Lieve Gerard, papa en opa we zullen je heel erg 
missen. 

We danken iedereen die ons heeft bijgestaan in deze 
moeilijke dagen en voor uw medeleven en belangstelling 
na zijn overlijden. 

Ria 
Martin en Moniek 
Dirk, Daan 
Sandra en Frank 
Gijs, • 


