


We zullen hem nooit vergeten: 

Gerardus Hendrikus Wilhelmus 
Gorbeek 

echtgenoot van 
Gerda Egberdina Gorbeek-Nieland 

Hij werd geboren op 4 februari 1924 en over
leed plotseling op 9 juli 1996. Op 12 juli 1996 
hebben wij afscheid van hem genomen in de 
H. Hartkerk en hebben hem daarna te ruste ge
legd op het R.K. Kerkhof aan de Deurninger
straat te Hengelo. 

Gerrit was een lieve, zorgzame man, vader en 
opa. De leegte die hij achterlaat is voor ma, 
kinderen en kleinkinderen dan ook onbeschrijf
lijk. Genieten kon hij tot het allerlaatste mo
ment van alles wat zich in zijn omgeving af
speelde. Kleine dingen zoals feestjes, zijn tuin, 
de sportprestaties van zijn kinderen en klein
kinderen maakten hem zielsgelukkig . 
Ook grotere zaken zoals het huis, de carnavals
vereniging, en het vee van een vroegere buur
man hadden zijn onverdeelde aandacht. 
Bij dit alles kon hij altijd terugvallen op zijn grote 
steun en toeverlaat, ma. Meer dan eens hoor
den we hem zeggen: Die 45 prachtige jaren 
samen nemen ze ons niet meer af, 'GER'! 
En wat heeft hij het waargemaakt samen met 

zijn 'GER'! Pa keek uit naar speciale gebeurte
nissen zoals Kerst, Pasen en al die feesten 
waarbij hij temidden van vrouw en kinderen kon 
zijn. Hij was nog volop en zeer nadrukkelijk 
aanwezig. Op de verjaardagen van dochters en 
zoon, in juni en juli. ledereen was aanwezig en 
pa was overgelukkig. 
De laatste jaren echter ging de leeftijd mee
spelen en de verschillende operaties die pa 
moest ondergaan eisten hun tol. 
Hij sprak hier veel over met ma en samen kwa
men ze ook hier doorheen. Meer dan eens zei 
hij: 'De dood komt als een dief in de nacht', en 
niets was minder waar. 
Na een gezellige maandagavond eindigde 
abrubt zijn leven, waar hij altijd zo aan had 
gehangen. Hij stierf zoals hij had geleefd: Snel 
en met weinig zorgen. 
Pa, voor een laatste afscheid van elkaar kwa
men we te laat, maar alsnog bedankt voor al 
die fijne jaren. 

Wij willen iedereen bedanken voor de steun en 
het medeleven tijdens het overlijden en de uit
vaart van mijn lieve man, vader, schoonvader 
en opa. 

Gerda Gorbeek-Nieland 
Kinderen en kleinkinderen 


