


Met liefde houden wij vast ,n ons hart 

Gerard van der Wal 
echtgenoot van 

Agnes van der Wal-Schabbink 
en vader van 

Niels. Lars en Jesper 

Als Gerhardus Theodorus van der Wal werd hij gebo
ren op 4 mei 1948 1n Tubbergen. Op woensdag 
22 april 1998 namen we van hem afscheid in het 
Academisch Ziekenhu,s te Utrecht. 
Maandag 27 apri l d.o.v. was voor hem de plechtige 
uitvaart in de St. Dionysiuskerk te Rijssen. waarna 
we zijn lichaam teruggaven aan de aarde op het R.K. 
Kerhof aldaar. 

Gerard was een levensgenieter. Zeker toen hij de laatste 
zes jaar moest vechten om te leven en zijn hart hem 
steeds meer m de steek liet, ervaarde hij steeds be
wuster iedere dag als een geschenk. 
Al jong hield hij ervan om door de natuur te trekken en 
later werd Noorwegen zijn vaste vakantiebestemming. 
Al vissend kon hij opgaan in de majestueuze sti lte van 
de fjorden en was de rustige gemoedelijkheid van de 
mensen daar hem dierbaar. 
Samen met Agnes, met wie hij op 25 april 1974 trouwde, 
vestigde hij zich in Rijssen. Met zijn gevoel voor humor 
en zijn eigen speciale lach maakte hij vele vrienden. 
Naast zijn werk als administrateur was hij altijd be
reid zich in te zetten op school, in het parochiëel 
centrum of voor wie dan ook. Tegelijk bleef hij zorg 
houden voor de mooie kanten van het leven. Je kon 
gezellig met hem feesten, maar in diepe ernst dan 
was hij er ook. Graag mocht hij in de tuin werken of 
zorgen voor het eten. Als wielrenner maakte hij vele 
kilometers en bracht zelfs bekers mee naar huis. 
Maar het meest dierbaar was voor hem de muziek. Met 
liefde bespeelde hij zijn accordeon en bracht daarmee 
ook sfeer op menig feestje. Hij kon zichzelf verliezen in 
zijn eigen muzikale smaak. 

Ry Cooder en Tex Mex waren zijn grote favorieten. Ze 
gingen met hem mee tijdens de lange periodes in het 
ziekenhuis. Ook zijn vertrouwde glas wijn, zelfs de laat
ste dagen. Uit zijn eigen wijnkelder, want hij maakte het 
zelf. 
Eind 1992 onderging hij zijn eerste hartoperatie. Er zou
den er nog vele volgen. Telkens stond hij op de rand van 
het leven en samen met zijn gezin ging hij over bergen 
en door dalen. Hoe moeilijk ook, hij liet zich niet verslaan. 
Het bracht hem tot verdieping, en zijn rust en levens
instelling maakte hem zelfs gel iefd in het ziekenhuis. Hij 
kreeg des te meer oog voor de kostbaarheid van het Ie· 
ven. Om attent te zijn op de kleine dingen en zorg te 
hebben voor oprecht zijn en eerlijkheid. 
Tot op het laatst vocht hij om te mogen leven. Want hij 
hield zo van zijn gezin en had zo graag langer met hen 
willen genieten, zo kort nog op hun nieuwe stekkie 
met het wijdse uitzicht over de weilanden aan de 
Pastoor Petersstraat 28. 
Toch was hij niet bang voor de dood. Vol vertrouwen kon 
hij praten over Gods goede hand. die hem wachtte. Vier 
jaar geleden mocht hij er reeds een gl imp van op· 
vangen. 
"Ik ben bij de Heer en ik zal op jullie toezien. Ik heb 
het volste vertrouwen in jullie.' Dit mochten we le
zen uit de laatste bladzijden van zijn dagboek. 
Gerard je was meer dan een echtgenoot en een vader. 
Een levensgezel en vriend tegelijk, met wie we mochten 
lachen en met wie we mochten hui len. Eens zullen we 
elkaar weer zien bij God. 
Bedankt voor al het goede, wat we aan jou mochten be
leven. We zullen altijd makkers blijven! 

Voor uw medeleven en belangstelling tijdens zijn ziekte 
en na zijn overlijden zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Pastoor Petersstraat 28, 
7462 MR Rijssen 

Fam. van der Wal 




