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Ter dankbare herinnering aan 

Gerard Aerts 

echtgenoot van 

Nera Aerts-de Bruin 

Geboren te Den Haag op 11 oktober 1927. 
Thuis overleden te Den Bosch op 7 november 2008. 

Je handen hebben voor ons gewerkt. 
Je hart heeft voor ons geklopt. 
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. 
Rust nu maar uit. 

Drie dagen na zijn 81ste verjaardag is pa opgenomen in 
het Grootziekengasthuis. Hij had adem te kort en hij was 
gauw moe. Pa berustte erin. Daarna ging het heel snel. 
De diagnose gaf slecht nieuws. Onzeker was hoe lang 
pa nog bij ons zou zijn . Een heftige periode brak aan voor 
ons, familieleden en vrienden die hem nog bezocht 
hebben. Op zijn ziekbed sprak hij met ma over hun leven 
samen, bijna 55 jaar getrouwd. "We hebben het goed 
gehad, Nera! We hebben veel gezien en gedaan! " 
Pa was een goede, zorgzame en lieve echtgenoot. Hij 
stond altijd klaar voor ma. Ze waren een goed stel samen 
dat elkaar aanvulde en aanvoelde. Veel dingen deden ze 
samen, zeker in de bijna 25 jaar die pa van zijn pensioen 
heeft genoten. 
Hij was trots op zijn kinderen en heeft hen veel liefde en 
aandacht gegeven. Hij was aanwezig bij alle bijzondere 
gebeurtenissen op hun levenspad. Pa heeft al s trotse 
opa zijn vijf kleinkinderen zien opgroeien tot volwassenen. 

Pa had ook veel op met zijn eigen broers en zussen. 
Als oudste van de acht kinderen Aerts genoot hij van het 
weerzien met elkaar op verjaardagen en famil iereünies. 
Pa hield van regelen en organiseren, bijvoorbeeld in 
het bestuur van voetbalvereniging LVV en de contact
commissie van de Rijksgebouwendienst. Hij was een 
trouwe bezoeker van de reünies van zijn eskadron en de 
nationale herdenking met de veteranen. 
Vanuit Den Haag verhu isde pa met zijn gezin in 1958 naar 
Den Bosch. Hij had het naar zijn zin aan de César Franck
laan, zeker in zijn grote tuin en in zijn schuur. Met ma 
maakte hij vele reizen. Zomervakanties met de kinderen 
in tent, vouwwagen en caravan. Daarna jaarlijks over
winteren in Spanje, reizen naar Indonesië en later naar 
Kees en Monica in Cuba en Chili . Ze logeerden op veel 
oppasadressen. Zo kwamen ze nog eens ergens en had 
pa wat te doen. Als ze thuis waren, ging pa met ma naar 
de zondagsmis in de Lukaskerk aan de overkant. Hij kon 
genieten van een zangkoor en een goede preek. 
Pa is donderdag 6 november thuisgekomen. Hij heeft nog 
even voetbal kunnen kijken. Vrijdagochtend 7 november 
is pa rustig ingeslapen. Ongelofelijk zo snel als het 
gegaan is. Maar daar hebben wij vrede mee, pa heeft 
de vrede bij God gevonden. We denken in dankbaarheid 
terug aan de vele mooie momenten die we met pa 
gedeeld hebben. 

Pa, bedankt voor alles. Je was moe, rust nu maar uit. 

Bedankt voor uw blijken van medeleven, steun en 
belangstell ing bij het ziekbed en na het overlijden van 
mijn goede man, onze fijne vader en trotse opa. 

Nera Aerts-de Bruin, kinderen en kleinkinderen 


