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In dierbare herinnering aan: 

Gerhard Zanderink 
Weduwnaar van Santje Zanderink-Nijmeijer 

Hij werd geboren in de Lutte 23 januari 1916. 
Op 23 augustus 2004 is hij 's middags tijdens de 
verzorging, stil van ons heengegaan. 
We hebben afscheid van hem genomen op 
28 augustus, tijdens de uitvaartmis in de parochie
kerk van de H. Jozef te Noord Deurningen, 
waarna we hem te ruste hebben gelegd bij zijn 
vrouw op het R.K. Kerkhof aldaar. 

Vader groeide op in de Lutte. Over zijn beleve
nissen in het Lutterzaand en de Wewwelstad kon 
hij boeiend vertellen en ook over de oorlogsjaren 
die ze hebben meegemaakt. 
Tijdens zijn leven op de boerderij samen met 
moeder heeft hij veel arbeid verricht. Hij was een 
levenslustig mens met veel gevoel voor humor. 
Ook tegenslagen zijn hem niet bespaard geble
ven. Klagen was een woord dat hij niet kende. 
Eenvoud kenmerkte zijn karakter. De klein
kinderen kenden hem bijna niet anders dan opa 
in de blauwe kiel, met klompen aan, de pet op en 
met sokken door oma gebreid. 

Oons pa keek graag televisie en volgde het 
wereldgebeuren. Vooral politiek en de kerk inte
resseerden hem. Hij had over veel zaken een uit
gesproken mening. 
Toen moeder ziek werd nam vader de verzorging 
van haar op zich. Hij wilde het liefst niemand 
tot last zijn. Hij leerde koffie zetten, soep koken 
en de was doen. Na het bezoek aan de kerk op 
donderdagmorgen deed hij de boodschappen . 
Na de dood van moeder zei hij met zijn eigen 
woorden: "Nou is de room eraf". Toch waren er 
wel dagen waar hij naar uitkeek zoals de weke
lijkse kaartmiddag met zijn broers of zoals hij 
zei: "Met onze jongs". 
Deze zomer werd vader steeds benauwder en 
zijn gezondheid ging achteruit. Vader was een 
gelovige man die vertrouwde op God. Hij zag uit 
naar het weerzien met zijn vrouw en zijn dochter 
Annie in het Paradijs. 

Pa, we danken je voor alles wat je was en deed 
voor ons en onze kinderen. Samen met ma blijf 
je altijd in ons hart. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, 
voor en na het overlijden van onze lieve vader en 
opa, danken wij u oprecht. 

Kinderen en kleinkinderen 


