
Met een gevoel van dankbaarheid, denken we 
terug aan mijn lieve man, zorgzame vader en lieve 
opa. 

Gerhardus Antonius Spiekker 
(Gols Get) 

echtgenoot van 
Maria Johanna Bleumink 

Hij werd geboren op 22 mei 1915 te Voor-Beltrum 
en overleed na een kortstondig ziekbed vrij 
plotseling op 14 maart 2001 thuis. Op 17 maart 
hebben we hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats. R.K. kerkhof te Lichtenvoorde. 

Vader kwam met moeder bijna 55 jaar geleden 
naar Lichtenvoorde en ze gingen wonen aan de 
Boschlaan. Uit hun huwelijk werden 8 kinderen 
geboren waar hij erg trots op was. 
Naast het werken op de boerderij mocht hij graag 
wat timmeren, dit was zijn grootste hobby. 
Hij hield van de natuur, de dieren op de boerderij, 
later de tuin om het huis. Daar bracht hij veel tijd in 
door met schoffelen, harken, stekken en planten. 
Complimenten over de tuin mocht hij graag horen. 
Of zoals elk jaar met kerstmis maakte hij met zorg 
en liefde kerststukjes voor alle kinderen. 
Kaarten. sollokaarten, hartenjagen, kruusjassen, 
maakt neet uut wat, als er moar e kaart wordt. 

Thuus of samen met moeder genoot hij ook van 
de vakanties naar Lourdes, Oostenrijk. etc. Later 
werd het een jaarlijks uitstapje naar Oldenzaal 
waar ze zich een weekje heerlijk lieten verwennen. 
Vader wilde niet afhankelijk zijn van anderen. Het 
liefst zelf op de fiets overal naar toe. Toen dat niet 
meer kon maakte hij gebruik van de Mobimax. Hij 
wou niemand tot last zijn. 
Zwaar viel het hem toen het met moeder minder 
goed ging en ze niet meer bij hem thuis kon blijven. 
Drie keer in de week naar moeder in Varsseveld. 
Hij zag dat zij daar goed verzorgd werd en 
zodoende kon hij zijn verdriet hierover toch een 
plaatsje geven, 
Vader genoot van de verjaardagen en de 
sinterklaasavonden wanneer we met z'n allen bij 
elkaar waren, zo ook bij de ziekenzalving op de 
avond voor z'n overlijden. 
Met je eigen woorden:(ik heb er vrèè met) ben je 
rustig ingeslapen) 

Je was een lieve man, vader en opa. 

Voor de belangstelling en medeleven na het 
overlijden van vader willen wij u hartelijk bedanken. 

Marie Spiekker-Bleumink 
Kinderen en kleinkinderen 




