


Met dankbaarheid denken wij 
aan onze lieve vader en opa 

Theodorus Gerardus Maria Sterk 

Hij werd geboren op 21 augustus 1920 in Zwolle. 
Hij vertelde altijd over zijn jeugdjaren in Kampen. 
Na een korte periode in Groningen te hebben 
gewoond, is Amersfoort uiteindelijk de thuisha
ven van zijn fami lie geworden. Hier bracht hij ook 
de oorlogsjaren door, een zware tijd, veel verha
len hierover hebben wij van hem gehoord. 
Amersfoort, in deze stad leerde hij Gré kennen 
en is hij met haar getrouwd en zijn ook zijn kin
deren Henk en Trudie geboren. 
Na een moeilijke periode in Oldenzaal, is Losser 
de plaats geworden waar hij samen met Gré de 
meeste tijd van zijn leven heeft doorgebracht. 

Zijn werk was heel belangrijk voor hem. De eer
ste jaren van zijn huwelijk is hij niet veel thuis 
geweest omdat hij op verschillende plaatsen in 
Nederland gedetacheerd werd. Maar bij de 
Gemeente Oldenzaal kreeg hij toen een vaste 
baan als electricien. Dat was hij in hart en nieren. 
Na een aantal jaren kon hij zich verbeteren in de 
Gemeente Losser. Hier heeft hij zijn werk altijd 
met veel plezier tot aan zijn pensioen gedaan. 

De ziekte van zijn vrouw Gré deed hem veel. 
Heel zorgzaam is hij in die periode voor haar 
geweest. Samen met zijn kinderen heeft hij zich 

door deze periode heen geslagen. Na het overlij
den van moeder, zo noemde hij haar altijd, 
moest hij alleen verder. In het begin moeizaam , 
maar later vond hij zijn draai. Totdat hij twee en 
half jaar geleden ernstig ziek werd. Dat verander
de zijn leven. 
Na een revalidatie in het verpleeghuis het Kleine 
Vaert in Enschede, heeft hij nog een mooie tijd 
gehad in het verzorgingstehuis de Molenkamp in 
Oldenzaal. Helaas liet zijn gezondheid hem 
opnieuw in de steek, waardoor hij in het ver
pleeghuis Oldenhove in Losser terecht kwam. 
Ondanks de goede zorgen van de mensen van 
Oldenhove ging zijn gezondheid steeds verder 
achteruit. 

Hij besefte niet meer helemaal wat er met hem 
aan de hand was, maar hij bleef een gentleman, 
goedlachs, humorvol en begripvol , zoals hij altijd 
is geweest. 

Het H. Sacrament van de ziekenzalving deed 
hem heel goed twee weken geleden. Op woens
dag 27 oktober 2004 kon hij rustig en vredig ins
lapen. Een bijzondere periode voor ons kinderen 
en kleinkinderen, en voor zijn Lieke, die een spe
ciale plaats in zijn hart had. 

Je was een dankbare man, vader en opa. 

Kinderen en kleinkinderen 


