


Bedroefd nemen wij afscheid van mijn dierbare man, 
onze vader, schoonvader, groot- en overgrootva
der 

Geert Christiaans 
Echtgenoot van Geesje Christiaans - Sieben 

Geert werd geboren te Almelo op 16 februari 1925. 
Sinds 1951 was hij gehuwd met Geesje Sieben. Op 9 
maart 2002 heeft hij het Sacrament van de Zieken 
ontvangen en 21 maart is hij te Almelo voorgoed 
van ons heengegaan. We namen afscheid van hem 
tijdens de uitvaart in de St. Christoffelkerk op dins
dag 26 maart, waarna we hem te ruste hebben gelegd 
op het r.k. kerkhof aldaar. 

Allen die zorg hebben gehad voor Geert, vader en 
opa en ook zij die ons tot troost en sterkte waren in 
deze dagen, zeggen wij heel oprecht onze dank. 

Geesje Christiaans - Sieben 
Kinderen en kleinkinderen. 

Nu wij afscheid moeten nemen van mijn man, vader en opa, 
leeft hij bij ons voort als een man die het niet altijd gemakke
lijk heeft gehad. In zijn jonge jaren heeft hij gevochten in 
Nederlands Indïe. Daarna was hij even lasser en is toe een 
garagebedrijf begonnen in de Appelstraat. Zeker 45 jaar is hij 
een zelfstandig ondernemer geweest. Als vrij man verdiende 
hij zijn geld met handel en hard werken. Overal was hij be
kend in de autohandel, en stond te boek als de Mercedesman. 
Hij was niet veel thuis. Daardoor was hij geen vader die mee
ging naar het sportveld, al kwamen wij niets tekort. Hij was 
op een heel eigen manier een vader voor ons; geen gemakke
lijke man, maar wel eerlijk en heel doortastend. De jongens 
zijn niet afhankelijk van hem geweest. Hij was een groot 
dierenliefhebber zo hard als hij kon zijn voor de maatschap
pij, zo zacht was hij voor dieren. Geert had ook een passie 
voor boten. Als de zomer in aantocht was begon het bij hem 
te kriebelen. Hij heeft 36 jaar lang een plezierboot gevaren en 
heeft ook eens een kind gered uit het water. Toen hij zag dat 
iemand in het water gevallen was en niemand iets deed, sprong 
hij in het water en redde het kind van de verdrinkingsdood 
waarvoor hij een Carnegie - onderscheiding kreeg. Hij was 
geen klager en tamelijk hard voor zichzelf. Wel heeft het ver
lies van zijn broer van 39 jaar hem erg verdriet gedaan. In zijn 
leven kende hij ook ziekte, zoals de acute reuma met 42 jaar, 
een aantal jaren geleden zijn keelkanker, waarvoor hij in 
Enschede bestraald werd. De laatste anderhalf jaar werd het 
steeds minder. Het is nog vlug gegaan. Zijn laatste verjaardag 
was hij nog zo goed te pas, maar de laatste weken was hij nog 
nauwelijk aanspreekbaar. We nemen afscheid van hem en ver
trouwen hem toe aan de levende God, die hem het leven heeft 
geschonken. We vertrouwen erop dat Geert nu voor altijd in 
vrede mag verder leven. 


