
Wat heb je voor ons allemaal klaargestaan. 
Flink was jij je hele leven, 

moedig ben je tot het eind gebleven. 
Flink wil je nu dat wij zullen zijn, 

maar afscheid nemen doet zo'n pijn 

Hengelo, 3 december 1923 
Hengelo, 20 december 2001 

Om de herinnering te bewaren aan 

Gerrit Visschedijk 

Gerrit Visschedijk was de jongste uit een gezin van 13 
kinderen. Hij is geboren en getogen in het huis aan de 
Castorweg, gebouwd door zijn vader in 1913. Later heeft 
hij dit huis verbouwd naar wat het nu is. 
Al jong ging hij aan het werk: elektricien overdag bij de 
baas en na even met de benen op de bank gelegen te 
hebben weer naar een andere klus. Door weer en wind. 
Ma heeft hij leren kennen in café Groothuis . In 1955 zijn 
ze getrouwd. 
Hij knutselde in zijn schuur tot het laatst toe; zelfs toen 
zijn handen helemaal krom stonden van de reuma. 
iedereen wist hem te vinden, hoeveel rad io's, stofzui· 
gers, wasmachines, enz. heeft hij wel niet gerepareerd. 
Een andere hobby betrof de tuin. De tuin is 1n de loop van 
der jaren van moestuin veranderd in een "hof van Eden", 
met een prachtige waterpartij. Trots was hij op de elk jaar 
weer overdadig bloeiende cactus en blauwe regen. 

Met 58 jaar ging hij in de vut. Hij heeft nog een paar 
leuke jaren voor zichzelf gehad. 
De kinderen heeft hij kunnen helpen met het verbouwen 
van hun huis en het inrichten van de winkel. Op zijn 65'" 
begon de reuma, maar hij ging gewoon door alsof er 
niets aan zijn handen was. 
In april van dit jaar openbaarde zich een kwaadaardige 
ziekte waaraan hij uiteindelijk zou overlijden. 
Hij was eerlijk maar niet over zichzelf. Wanneer men 
naar zijn gezondheid informeerde, ging het altijd goed 
met hem. Hij wilde geen overlast bezorgen en emoties 
tonen dat deed hij niet, nooit vragen, nooit klagen. 
Zijn lasten heeft hij in stilte gedragen: hij zadelde ande· 
ren niet op met zijn problemen. Hij zocht steeds naar 
oplossingen en als hij het niet wist dan vroeg hij het 
echter niet aan anderen. 
Hij had een uitgesproken mening over bepaalde dingen 
en die waren moeilijk uit zijn hoofd te praten. 
We kunnen hem nog niet missen: hij is echter gegaan 
zoals hij dat zelf bedacht heeft. 
Hij wilde nog wel naar huis maar wist dat dit niet meer 
kon. 
Hij laat ons achter met gevoelens van waardering en 
respect voor de manier waarop hij invulling aan zijn 
leven heeft gegeven en voor wat hij bereikt heeft. 

Bedankt, lieve man, pa en opa voor 
wat je ons hebt meegegeven. 
We zullen je nooit vergeten. 


