
Ter dierbare gedachtenis aan 

Gerard Stevelink 

weduwnaar van Riek Lubbers 

Gerard werd geboren op 27 november 1923 te 
Deurningen. Hij is overleden op I januan 2002, na 
een kortstondig ziekbed en voorzien zijnde van het 
H. Oliesel, in het ziekenhuis te Hengelo. Na een 
gezongen uitvaartviering hebben we hem op 5 ja
nuari te ruste gelegd op het R.K. kerkhof te 
Deurningen. 

Samen met zijn vier zussen groeide Gerard op in de 
boerderij aan de Vliegveldstraat. Op ongeveer 28-
jarige leeftijd nam Gerard de boerderij over van zijn 
vader. Ook leerde Gerard in die tijd Riek kennen. 
Ondanks dat Gerard en Riek kinderloos bleven was 
de jeugd van Deurningen er altijd welkom. Bij Top
pop en voetbalwedstrijden op TV was het er fijn 
vertoeven. Ook tijdens de jaarlijkse aktiviteiten op 
de boerderij werd Gerard geholpen door de jeugd o.a. 
met hooi halen, knollen trekken, vee omdrijven, 
aardappels rapen, werd door de jeugd als dolle pret 
ervaren. Door allerlei omstandigheden werd het 
verder "boeren" voor Gerard en Riek onmogelijk. 
Riek werd getroffen door een herseninfarct wat de 

nodige zorg voor Gerard met zich meebracht. Deze 
zorg werd liefdevol tot de dood van Riek volbracht. 
Toch bleef Gerard een man onder de mensen en 
daardoor door velen graag gezien. Altijd in voor 
een feestje of gezellig praatje. Aktueel veelal op de 
hoogte en ging een discussie niet uit de weg. Een 
jaarlijkse happening voor hem was ook het bijwo
nen van de jaarlijkse Gerardus processie te 
Overdinkel. 
Helaas werd ook Gerard geconfronteerd met de 
lichamelijke gebreken van het ouder worden en 
kon hij de laatste jaren dit soort uitstapjes niet 
meer ondernemen. Hulp in de huishouding werd 
noodzakelijk maar Gerard bleef de regie houden 
over kelder en keuken. Echter het noodlot sloeg 
toe. Op 11 december 2001 werd Gerard opgeno
men in het ziekenhuis te Hengelo. Zijn laatste 
gesprekken geven aan dat het goed was geweest en 
hij zag uit naar het weerzien van zijn vrouw Riek 
en zus Grada. 
"Wc bidden dat zijn wens nu in vervulling mag zijn 
gegaan". 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens zijn le
ven en kortstondig ziekbed willen wij u hartelijk 
danken. 

Familie Stevclink 
Familie Lubbers 




