
~ ..;--

~ ~ 
f/b ~ /ft, 
Il/ 



~ 
Gerard Bekhuis 

Hij werd geboren te Tubbergen op 
2 februari 1925. Hij overleed vrij 
onverwacht op I mei 1998 in het 
Academisch Ziekenhuis te 
Utrecht. Tijdens de plechtige uit

vaartmis op 6 mei in de parochiekerk van 
de heilige Pancratius te Tubbergen heb
ben wij afscheid van hem genomen. 
Daarna hebben wij zijn lichaam te rusten 
gelegd op het parochiekerkhof aldaar. 

Gerard was de derde van zes kinderen. 
Aanvankelijk werkte hij als boerenknecht. 
Direct na de oorlog moest hij naar Indië, waar 
hij drie jaar dienst deed. Een tijd waar hij nooit 
over sprak. Na zijn diensttijd kwam hij te wer
ken bij de zuivelfabriek "de Eendracht". Daar 
werkte hij als eerste kaasmaker. Hij was graag 
op de fabriek. Hij was graag op de fabriek. Hij 
moest zijn werk opgeven vanwege zijn gezond
heid. Gerard woonde in het ouderlijk huis aan 
de Binnenveldsweg. Bij het overlijden van 
broer en schoonzus nam hij de verantwoorde
lijkheid voor de boerderij op zich en eveneens 
de zorg voor Henriëtte en Alwie. 
Gerard was een rustig man. Er was goed met 

hem te spreken, maar over wat hem ten diep
ste bezig hield sprak hij niet. Hij keek graag 
naar voetbal, maar bovenal kon hij genieten 
van de natuur. Zijn grote liefde waren de 
vogels. Hij fietste graag. In het dorp deed hij 
vrijwilligerswerk in de bibliotheek. Gerard 
vond het erg om van de boerderij te moeten 
vertrekken. Maar toch hervond hij zich en was 
hij blij dat hij in het dorp kon wonen en legde 
gemakkelijk · contact met zijn omgeving. Het 
laatste jaar ging zijn gezondheid achteruit. Hij 
zag erg op tegen de operatie en het maakte 
hem angstig. Ofschoon de operatie goed was 
verlopen overleed hij toch nog onverwacht. 

Gerard was een gelovig man. Iedere zondag 
ging hij naar de kerk. Wij bidden dat hij bij 
God mag zijn en in Hem rust mag vinden. 

Voor uw blijken van belangstelling en medele
ven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze broer, zwager en oom zeggen wij u 
oprecht dank. 

Fam. Bekhuis 
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