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In dankbare herinnering aan 

Gerard Boonk 

Geboren 5-2-1923 in Lonneker 

Gerard kwam uit een groot gezin, maar hij 
verloor op jeugdige leeftijd zijn moeder. 
Daarna werd hij liefdevol opgenomen in het 
gezin van zijn tante en oom, de familie 
Derksen. Gerard heeft hier een gelukkige 
jeugd gehad. Zijn neven en nichten 
beschouwden hem als en noemden hem 
'broer'. Dit is zijn leven lang zo gebleven. 

Op de leeftijd van 23 jaar, ontmoette Gerard 
zijn geliefde voor het leven, Annie van der 
Meer. Na drie jaar verkering traden ze in 
1949 in het huwelijk. Uit dit huwelijk werden 
zes kinderen geboren. Deze kinderen schon
ken Gerard en Annie veertien kleinkinderen. 
In het begin van hun gelukkige huwelijk was 
het hard werken om het gezin te voeden en 
te kleden, maar alle kinderen hebben een 
gelukkige en goede jeugd gehad. 

Gerard heeft veel vrijwilligerswerk gedaan 
voor de vakbond. Daarnaast waren voetbal, 
vissen en de groententuin zijn lust en zijn 
leven. Het jongensachtige heeft hij gelukkig 
nooit verloren. Gerard bleef het leuk vinden 
om met zijn kinderen, maar ook met zijn 
kleinkinderen om te gaan. Hij had belangstel
ling voor het leven van zijn kinderen en klein
kinderen en stond hen met raad en daad bij. 

Eigenlijk heeft zijn gezin altijd voorspoed 
gekend, maar in 2001 verloren Gerard en 
Annie hun oudste dochter Diny. In hetzelfde 
jaar verhuisden Gerard en Annie naar een 
prachtige seniorenwoning. Samen hadden 
ze het hier erg naar hun zin. Helaas heeft 
Gerard hier niet lang van mogen genieten. In 
de nacht van 13 juni kreeg Gerard een 
hersenbloeding. In het begin zag het er naar 
uit, dat hij redelijk zou herstellen. Het mocht 
echter niet zo zijn. 

In de nacht van 11 juli 2002, na gesterkt te 
zijn door het H. Sacrament der Zieken, is hij 
rustig heengegaan. 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na 
het overlijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

Ma, kinderen en kleinkinderen 




