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We moesten je laten gaan 

en dat doet zo'n pijn. 
We gunnen Je de rvst 

waar je zo naar op zoek was 
en respecteren Je keus, 

maar de pijn blijft. 

Gerhardus Albertus Antonius 
Visschedijk 

Geboren 7 februari 1943 
Overleden 7 oktober 1997 

Gerard, een man te goed voor deze wereld. Iemand 
die meteen klaar stond om te helpen. Geliefd in de 
buurt Van beroep ondemoudsmonteur was het vele 
jaren zijn lust en zijn leven om dingen uit elkaar te 
halen en te repareren en daarbij mensen te ontmoe
ten. Totdat hij dat geliefde werk vanwege onwillige reu· 
matische handen grotendeels moest opgeven. 
Arbeidsongeschikt, had zijn leven nog wel een doel? 
Dat soort vragen stopte hij liever weg. 
Ook liet hij maar aan weinigen de pijn blijken die het 
hem • altijd zo goed van vertrouwen • deed, toen hij 
moest ervaren dat onze verzekeringswereld een kei· 
harde wereld is en anders in elkaar steekt dan hij 
dacht. 
Ontspannen voor hem was de dagelijkse wandeling 
met de hond naar het park, waar er steeds tijd was 

voor een praatje op de bank. Ook maakte hij van tijd tot 
tijd een ritje met de auto. En niet te vergeten de dage
lljk~e koffie bij de famille Poorthuls waar hij kind aan 
huis was en van tijd tot tijd een hand toestak. 
De fam(lle zal zich vooral blijven herinneren hoe hij de 
laatste Jaren overdag alleen met vader thuis was hoe 
hij met hem en Alben optrok en voor hen zorgde'. 
~erar~ deed d~ boodschappen. HIJ stond steeds voor 
ieder 1n de familie klaar. Desnoods midden in de nacht. 
Ve~aardagen hield hij nauwgezet bij. Daarvoor maak· 
te hij zich • ook toen vader niet meer kon • altijd vrij. 
Staande blijven In het leven, niet iedereen kan dat. 
Staande blijven In het leven dat streelt én beukt. 
Voor Gerard was bij het overlijden van zijn vader het 
verdriet te groot. 
Barmhartige God, hoe moeilijk het ook is, geef ons 
door onze tranen heen te zien dat Gerard rust geven· 
den heeft en diep in ons bij ons blijft. Ja, geef ons zelfs 
• op een dag • te zien hoe hij ons vanuit uw rijk bij· 
staat. Geef ons, goede God, eens te mogen ervaren 
wat Toon Hermans schreef: 

"In de moeilijkste dagen van mijn leven 
ben ik aan de weet gekomen dat ik niets weet 
en God álles. Zo werden de moeilijkste dagen 
van mijn leven de meest kostbare." 

Voor uw meeleven met ons verdriet om het heengaan 
van onze broer, zwager en oom zeggen wij u oprecht 
dank. 

Familie Vlsschedijk 




