
Wees goed voor elkaar 

en vergeet mij niet 



In dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes Maria de Voer 
echtgenoot van 

Engelina Guhnen 

Geboren op 3 augustus 1931 te Lonneker. 
Overleden op 23 maart 2001 te Ulvenhout. 

Verdrietig, maar vol fijne herinneringen aan alles 
wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, 
gedenken we Gerrit de Voer. 
In warme verbondenheid met velen heeft hij 
geleefd: met de familie , met collega's van de 
kermis, met de buren van het Gatbroek, met de 
mensen van Ulvenhout en met de Kring van 
Draaiorgelvrienden. 
Hij is geboren en getogen op de kermis. Van zijn 
ouders kreeg hij de liefde voor dat bestaan mee. 
Het gaan van kermis naar kermis, van dorp naar 
dorp, het opbouwen en afbreken van de kermis
attractie. Het was zwaar werk, maar met zijn sterke 
lichaam kon hij alles tillen en het was hem nooit 
teveel. Ook met de scooters wist hij wel raad. 
Veel vreugde heeft hij ook beleefd aan de kermis
orgels; vooral de duitse orgels hadden zijn 
voorkeur. 

Graag luisterde hij naar de muziek van het orgel, 
dat in de loods stond. En met behulp van de Kring 
van Draaiorgelvrienden organiseerde hij met zijn 
familie de Orgeldagen aan de Annevillelaan. 
Samen met Ennie schonk hij dan koffie voor de 
vele bezoekers die uit binnen en buitenland 
kwamen kijken en luisteren. Dit jaar zou het op 
17 en 18 maart weer zijn, maar vanwege zijn 
ziekte wist hij, dat het er dit jaar niet van zou 
komen. De laatste jaren waren erg moeilijk voor 
hem. Vier jaar geleden kreeg hij tijdens het opbou
wen van de kermis op Koninginnedag een beroer
te, waardoor hij ernstig ziek werd. Toen het weer 
wat beter ging, werd er kanker geconstateerd, 
waarvan hij niet meer kon genezen. Sinds de afge
lopen winter was hij aan huis gebonden. Met zijn 
sterke lichaam verzette hij zich, maar het ging niet 
meer. Vorige week dinsdag heeft hij de zieken-
zalving ontvangen. · 
Dankzij de trouwe nabijheid en hartelijkheid van 
Ennie en de steun van de fami lie kon hij thuis 
sterven. Moge hij nu rust vinden bij God. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte en na het 
overlijden van Gerrit willen wij u hartelijk danken. 

Ennie de Voer-Guhnen, 
familie de Voer, familie Guhnen. 




