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Dankbaar voor alles wat hiJ heeft betekend 
voor veel mensen die hem gekend hebben 
willen wij de herinnering bliJven bewaren 
aan 

Gerard Be!jerink 
echtgenoot van 
Marie Rekers 

Hij werd geboren te Denekamp op 29 maart 
1918 en O\erleed na voomen te zijn van de 
H. Sacramenten der Zieken op 13 april 191\9 
te Ootmarsum. Op maandag 17 april heb
ben wij hem ter ruste gelegd op het ltK. 
Kerkhof te Ootmarsum. 

Op 21/ 2 jarige leeftijd werd hij in 't gezin \'an 
oom en tante opgenomen waar h!i ZIJn jeugd 
doorbracht. Reeds op 12 jarige leeftlid begon 
voor hem het arbeidsproces als kabellegger 
bij Hulsink. Op 16 jarige leefrijd begon hij 
voor zichzelf als aardappel · eneierventer op 
een transponfiets in Enschede In de loop 
der jaren werd de transportfiets verrUild 
voor een vrachtwagen. 
Na 35 jaar venten verruilde hij her werk 
buiten de deur voor btJ de deur mer het 
houden van legkippen. Door het ontbreken 
van uitbreidingsmogelijkheden en wegens 
gezondheidsredenen moest hü dit na 12 1aar 
opgeven. 

Om de hoeveelheid vr[je t!id werd h!/ agent 
van Tubantia en kon hU zich volop gaan 
wijden aan de tuin en her genieren van de 
natuur. Samen met moeder heeft hü vele 
ldnden van Europa bezocht alhoewel zijn 
grote wens Amerika zien nooit is vervuld. 
In het eerste )aar van zijn leven verloor hij 
ZiJn moeder en op 70 jarige leeftijd vond 
hiJ in Drente voor het eerst een foto van 
haar als rastbaiir bewijs. 
Noort zullen w~ de opgewektheid. leuke 
uitstapjes mf't de vrachtwagen al~ J..rnde
ren in onze jeugd en het altijd met raad 
en daad terzude staan vergeten. 
TiJdens je korre ziekteperiode was je voor 
ons een grote steun en je sliep in als een 
tevreden men~. 
Met je laatste woorden: .Goa hen in vrede 
want ik goa uk In vrede" 1ul je altüd als 
man. vader en opa in onze gedachten blü· 
ven. 

Voor uw medeleven. uw belangstelling en 
gebed betuigen w!J onze dank. 

M. Be[jerink-Rekers 
Kinderen en kleinkinderen 


