
Samen plezier, samen op reis 
Samen een eenheid, samen eigenwijs 

Samen kwaad en samen goed 
Samen verdriet en samen weer moed, 

nu verder zonder hem, dat doet pijn 
te weten nooit meer samen met hem te zijn 

Voorgoed uit mijn leven, maar voor altijd in mijn hart 

Miranda 



In herinnering aan 

Gerrit van Straaten 
Geboren 21 januari 1962 te Oldenzaal 
Overleden 16 mei 2010 te Oldenzaal 

Echtgenoot van Miranda van Straaten-Bulthuis 

Op 21 mei 2010 is Gerrit gecremeerd te Usselo 

Gerrit is geboren op 21 januari 1962 en groeide als oudste zoon 
van Gerrit en Coba van Straaten op in de wijk Berghuizen. Zijn 
familie en vrienden betekenden veel voor hem en zeker de beide 
broers hadden een speciaal plekje bij hem. In herinnering een 
jongen die veel streken heeft uitgehaald, maar wel met iedereen 
overweg kon. Op 17-jarige leeftijd ontmoette hij Miranda, waar
mee hij na 20 jaar op 30 juni 2000 is getrouwd. Ze waren altijd 
samen en deden alles samen. 

Gerrit stond altijd voor iedereen klaar. Hij was een sociale man, 
geliefd bij iedereen en speciaal bij kinderen. Hij was creatief 
en sportief. Echt kenmerkend, zeker in de laatste periode van 
zijn leven, was zijn optimisme. Een groots organisator en 
bovenal iemand die zich altijd belangeloos voor verschillende 
verenigingen en doelen heeft ingezet. 

Gerrit is bij 't Siepelke als disjockey begonnen en heeft daar 
met veel plezier muziek gedraaid. Samen met Miranda heeft hiJ 
daar enkele jaren gewerkt en is uiteindelijk zelfs bedrijfsleider 
geworden. 

Gewaardeerd werd zijn grote kennis over computers en 
telefonie. Veel heeft hij geleerd uit boekjes, maar vooral door 
zelfondervinding. Voor de meeste vrienden en kennissen 
had hij wel een oplossing voor hun PC-problemen. Hij was 
creatief in het maken van kaartjes voor geboorte. communie 
en trouwerijen. Zelfs zijn eigen trouwkaart heeft hij gemaakt. 
Zijn werk is niet te evenaren. Hij maakte websites, het wijkblad 

De Graven Es, personeelsblad voor het bedrijf waar Miranda 
werkt en de Lachende Nar voor de carnavalsvereniging de 
Glasbloazers. Zijn vrijwilligerswerk werd op 19 maart 2010 
gewaardeerd door de toekenning van een lintje als Lid in de 
orde van Oranje-Nassau. 

Gerrit was sportief. Samen met zijn broers tennissen, 
mountainbiken en wielrennen. De Amstel ronde heeft hij gefietst 
en diverse andere klassiekers. Al voor zijn ziekte fietste hij de 
Ride of the Ros es, die zijn broers vorig jaar voor hem gefietst 
hebben. Samen met zijn vriend richtte hij TAP '83 op. Met sport 
hoefde hij niet te winnen, als het maar gezellig was. 

Ongeveer twee en een half jaar geleden kreeg Gerrit de 
kans om voor RJ een beveiligingscursus te volgen. Het was 
even hard leren, maar Gerrit haalde het examen en werd 
aangenomen. Binnen korte tijd kreeg hij een leidinggevende 
functie. Zijn stekkie bij FC Twente was de ingang pers. Zelfs 
tijdens zijn ziekte ging hij werken. Het vergde hem veel, maar hij 
kreeg er ook veel voor terug. Voor Gerrit begon hij bij RJ aan zijn 
tweede jeugd. Helaas heeft hij het kampioenschap van 
FC Twente moeten missen, maar zijn kameraad kwam wel bij 
hem op bezoek met een kampioenssjaal. 

Van Gerrit moest er ongeacht zijn ziekte altijd tijd zijn om een 
dolletje te maken. Tot het eind toe bleef hij zeer positief, werd er 
een grapje gemaakt en gelachen. Hij heeft anderen nooit tot last 
willen zijn, tot het laatst toe. Volgens huisarts Krakers was 
Gerrit een moedig man die het allemaal in zijn hoofd goed op 
orde had, waardoor hij toch nog zo lang bij Miranda en zijn 
familie kon blijven. 

Hij was een bijzonder mens. 

Lieve mensen we willen jullie bedanken 
voor alle steun en liefde. 

Miranda 
Familie van Straaten Familie Bulthuis 




