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Gerard werd geboren als eerste kind in een gezin 
met 7 kinderen. Na het overlijden van beide ouders 
was hij de Pater Familias. Gerards leven was zijn 
gezin, z'n familie, vrienden en de muziek. 

De liefde voor muziek werd Gerard al vroeg 
b ij gebracht. Hij had net als zijn vader een 
prachtige stem. Als jonge jongen kwam hij bij het 
kinderkoor onder leiding van de bekende dirigent 
Care! Jacobs. Daarna is hij altijd blijven zingen, 
solo en als lid van het kamerkoor van het 
Conservatorium. Ook leerde hij piano- en 
orgelspelen; al op zijn dertiende werd hij 
hulporganist. Na een periode als onderwijzer te 
hebben gewerkt, volgde hij zijn grote passie door 
naar het Conservatorium in Enschede te gaan. 
Daarna doceerde hij vele jaren het vak muziek aan 
het Carmellyceum in Oldenzaal. 

In 1963 trouwde hij met Marlies uit Ahaus. De 
bruiloft was een gebeurtenis vanjewelste: speciaal 
voor hen had Carel Jacobs een tweestemmige 
kindermis gecomponeerd en deze werd op hun 
bruiloft uitgevoerd. 

Ruim veertig jaar was hij dirigent van De Goede 
Herderkerk, eerst van het kinderkoor, al snel daarna 
van het herenkoor en later, met de dames erbij, het 
parochiekoor. 

Gerard genoot intens van zijn vier kleinkinderen; 
tot op het laatst hij was echt gelukkig als ze bij opa 
op bezoek kwamen. 
Helaas heeft hij maar drie maanden kunnen genieten 
van z'n jongste kleinkind. 

Hij was een goedmoedige, gezellige en bescheiden 
man. Tot het einde toe is bij optimistisch gebleven, 
ook al kon h ij steeds minder. 
In het ziekenhuis was hij een gewaardeerde patiënt en 
kind aan huis; je kon bijna zeggen, dat hij tot het 
meubilair behoorde. Dat ging zelfs zover, dat ook hij 
een fles wijn kreeg toen het personeel daarop door het 
ziekenhuis werd getrakteerd. 

Gerard heeft de vele aandacht in de laatste periode 
van zijn leven erg op prijs gesteld. 
Ook wij als familie zijn u daarvoor zeer erkentelijk. 
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