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Ter herinnering aan 

Gerhard Waaijer 

echtgenoot van Lies Waaijer - Boerrigter 

Gerhard werd geboren op 27 maart 1931 in 
Enschede en kwam uit een gezin met 
4 kinderen, waarvan 2 kinderen vertrokken 
naar Nieuw Zeeland in de jaren vijftig . Het 
belangrijkste moment in zijn jeugd was het 
ontvangen van de heilige communie. 
Hij trouwde met Lies en in hun 50 jarig 
huwelijk kregen ze samen 2 kinderen. 
Na de militaire dienst begon zijn werkzame 
leven als administratief medewerker bij de 
Gasfabriek. Deze baan verruilde hij voor een 
functie als ambtenaar bij de bouwdienst van de 
gemeente Enschede. 
Hij liet voor zijn gezin een huis bouwen waarbij 
iedere steen door zijn handen ging. 
Na 40 dienstjaren besloot hij met vervroegd 
pensioen te gaan, echter van enige rust wou hij 
nog niets weten: hij hielp zijn zoon bij het 
opstarten van een nieuwe zaak. 
Ook in Nieuw Zeeland werden nog enkele keren 
zijn broer en zus met familie bezocht. 
Gerhard genoot ook van de vakantie met zijn 
kinderen en kleinkinderen, ter gelegenheid van 
het 50 jarig huwelijk, met de camper door 
Frankrijk langs de kust van Normandië en naar 
Disneyland Parijs. 

Karakteristiek voor Gerhard was dat hij altijd 
klaar stond voor anderen: hij was een gulle 
vriendelijke man en alles behalve een materialist. 
Verder was hij vasthoudend , levendig , leergierig 
en had een gezonde dosis zelfspot. 
M_et zijn hum_or en zijn energieke karakter legde 
hij gemakkelijk contact. Daarbij maakte het hem 
niet uit wie hij voor zich had, voor hem was 
iedereen gelijk. 
Er was een uitzondering en dat waren 'zijn 
jongens', die waren meer dan ieder ander. Hij 
was stapelgek op zijn kleinkinderen, deze konden 
echt alles van hem gedaan krijgen . 

Hij bleef een actief, werkzaam en sportief leven 
leiden: kranten bezorgen, voetbalscheidsrechter, 
de markt, handelen in auto's en motoren 
belasting papieren invullen , 25 jaar med~ 
organisator voor de Volkskerstzang en 
computeren. 

Gerhard heeft zijn leven geleid zoals hij dat wilde 
en voerde de regie hierover van het begin tot het 
einde van zijn leven. Op 30 juni 2009 overleed hij 
thuis na een kortstondig ziektebed . 

Wij danken U hartelijk voor uw medeleven en 
betoonde belangstelling . 

Lies 
Anne Marie, Harold & Ingrid 
Mac& Morris 


