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GERARD BA VELD 
weduwnaar van Hanna Japink 

Hij werd geboren te Lonneker op vrijdag, de 2lste juni van 
1901 en ontving bij het H. Doopsel de namen Gerardus Johan
nes. Hij trad op 23 oktober 1929 in het huwelijk met Johanna 
Maria Japink. Zij schonken het leven aan een dochter en een 
zoon. Hij verloor zijn echtgenote op 30 oktober 1967. Na het 
sacrament van de ziekenzalving op de 15de november overleed 
h1J op dinsdag, de lste december van 1992. De zaterdag daarop
volgende werd ZiJn hchaam na een plechtige dienst van uitvaan 
op het R.K. kerkhof te Saasveld begraven. 

Geboren aan het begin van een eeuw waarin de wereld onher
kenbaar zou gaan veranderen, moet hij al vroeg gewend geraakt 
Zijn aan een leven van hard werken, van zorgvuldige omgang 
met geld en goed en van aandacht voor alles wat onvergankelijk 
1s. Hij was een van de ouderen uit een ge1in van 9 kinderen en 
heeft in zijn Jonge Jaren al moeten meemaken, dat 4 van zijn 
broenjes en zusjes Jong sberven. 

Na de lagere school kwam hij als jongen van 12 jaar, zoals dat 
in die tijd nog ging, te werken op de boerderij van zijn ouders. 
die hun grond kon bij het toenmalige vliegveld Twenthe hadden 
liggen. Hij leerde het agrarisch vak thuis en trouwde in 1929. 
HiJ U)u echter daar niet ZIJn leven lang blijven. Want in 1940 
werd hij met vrouw en 2 kinderen op brute wijze van zijn boer
derij, die al ver over de 100 jaar familiebezit was, binnen een 
week met have en goed verdreven door de bezetter die voor een 
uitbreiding van de 'Flugplatz' zijn grond nodig hadden. Na en
kele omzwervingen belandde hij in 1942 op een saasvelds ont
ginningsbedrijf. Mede door de geest van de plattelandsgemeen-

schap en zijn positieve opstelling heeft hij zich met vrouw en 
kinderen van meet af aan in Saasveld thuisgevocld. 

Die levensgeschiedenis heeft hem gemaakt tot een persoonlijk
heid die tevreden kon zijn met het haalbare en dankbaar voor 
wat in het leven gegeven is. Hij was dan ook een diep religieus 
man, die zijn leven vulde met arbeid, gebed en dienstbaarheid, 
- een stijl van leven die hij reeds had leren kennen van Lijn ei
gen ouderlijk huts. 

Zo heeft hij geleefd en ,s hij gekend. Hij was een man met 
een aantrekkelijk karakter: betrokken, nabij, vnendeliJk en vol 
met humor die hij aan het leven van alledag ontleende. Hij is 
noott met pensioen gegaan maar staakte zijn hulp op het bedrijf 
toen het werkelijk niet meer kon. 

Hij werd stokoud, maakte alles mee wat de 20ste eeuw aan 
verandering zou brengen, maar verloor geen moment ziJn liefde 
en aandacht voor zijn allemaasten, voor de dingen van God en 
diens Kerk. voor de veranderingen in het agransch bedrijf. Hij 
was dankbaar voor iedere attentie, tot de kleinste toe. Niets was 
voor hem vanzelfsprekend, hij beschouwde alles als ontvangen 
en straalde die levenskunst duidelijk uit. 

Zo heeft hij geleefd. zo heeft hij het leven voltooid. Moge hij 
nu rusten in vrede. 

Voor til u~' Oprecht~ blijMn ""llf bl:lan,:slrllmi: 11jdens de z;tJJe, Mt over· 
li)Mn en de ~grafems \-On <mu lie,~ vader, gr()()l- t11 O,._'t!r~roonY1dtr z,gge11 
l4'îj u harre/ijk dank. 
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