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Een dankbare herinnering aan 

Gerard Baalhuis 

echtgenoot van 

Marietje Groeneveld 

Gerard werd geboren op 9 mei 1922 in 
Noord Deurningen en is, na een korte opname in 
verpleeghuis St. Gerardus Majella te Denekamp, 
aldaar op 25 februari 2011 , plotseling overleden. 

Pa is opgegroeid als oudste in een gezin van 9 kinderen. Hij 
genoot van een onbezorgde jeugd in Noord Deurningen. Zijn 
opleiding volgde hij aan de landbouwschool in Oldenzaal. 
Na de bevrijding stortte pa zich vol overgave op het 
verenigingsleven. De toneelclub droeg hij een warm hart toe , 
evenals het volksdansen. 
Op 2e Pinksterdag 1957 hebben pa en ma elkaar voor het 
eerst ontmoet en hun liefde werd op 1 O september 1960 
bezegeld met het huwelijk. 
Na drie jaar werd Mariët geboren en vervolgens Irma en 
Gerald. 
Naast zijn dagelijkse werk op de molen bleef er nog tijd over 
voor de uit de hand gelopen hobby: 'het houden van kippen'. 
Maar zijn passie bleef het toneel, vooral de revue 'hup doa 
goa'w wear hen'. 
Ook hebben pa en ma veel plezier beleefd aan hun jaarlijkse 
vakanties met vrienden. 
Nadat bij pa evenwichtsstoornis werd geconstateerd moest 
hij zijn werkzaamheden bij de molen noodgedwongen 
vroegtijdig beëindigen. 
Hij schikte zich in zijn lot en zocht een nieuwe invulling. Die 
vond hij in het vele schilderwerk thuis en bij de kinderen. 
Daarnaast genoot hij ontzettend van zijn kleinkinderen, 7 in 
totaal. 
Tot mei vorig jaar heeft pa eieren en aardappelen aan huis 
verkocht, hetgeen hem veel voldoening gaf. 
Maar de ziekte nam bezit van hem en het ging niet meer. 
Wij hebben een mooie herinnering aan het 50-jarig huwelijk 
dat we vorig jaar september met z'n allen hebben gevierd. 
Vlak voor kerst hebben we pa naar het verpleeghuis moeten 
brengen, waar hij op 25 februari jongstleden plotseling is 
overleden. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd. 

Marietje Baalhuis - Groeneveld 
Kinderen en kleinkinderen 


