
• In dankbare herinnering aan 

Gerrit Eggert 

echtgenoot van 
José Eggert-Kortink 

papa van 
Ramona en Chantal 

Geboren te Losser op 21 oktober 1960 
Overleden te Nijmegen (CWZ) 

op 6 januari 1999 

Het is bijna onvoorstelbaar dat een energiek 
persoon als Gerrit op zo'n jonge leeftijd ineens 
niet meer onder ons is. En toch is het zo en 
moeten we afscheid nemen van mijn goede 
man en onze lieve vader. Hij had nog zoveel 0111 

voor te leven: zijn vrouw en zijn opgroeiende 
kinderen Ramona en Chantal, en laten we ook 
zijn werk niet vergeten waar hij zoveel energie 
in stak. 
Gerrit werd geboren in het Twentse Overdinkel. 
Hij groeide op in een groot gezin en ging na 
het doorlopen van de tuinbouwschool aan de 
slag bij diverse bed,ijven. Uiteindelijk belandde 

Gerrit bij U nigro en nam tenslotte de zaak te 
Millingen over, de plaats waar hij kort daarvoor 
al was gaan wonen met zijn José en waar hij ook 
zijn kinderen zou zien opgroeien. 
Gerrit was trots zowel op zijn gezin als op zijn 
bedrijf; beiden waren zijn lust en zijn leven. De 
winkel heeft hij door zijn eigen bedrijfsvisie 
gemaakt tot wat het nu is. Voor zijn gezin was 
hij een zorgzame echtgenoot en lieve vader. 
Vooral de laatste 3 jaren toen kenbaar werd wat 
er nu eigenlijk aan de hand was met Gerrits 
gezondheid , is ons gezin nog meer naar elkaar 
toegegroeid. We hebben vooral de laatste tijd 
veel samen ondernomen: diverse vakanties en 
uitstapjes. 
Tot op het allerlaatste moment toonde Gerrit zich 
sterk en nuchter. Zijn grootste verdriet schuilt 
in het feit dat hij onze kinderen niet meer zal 
kunnen zien opgroeien. We hebben ondanks 
alles nog een mooie Kerstmis beleefd en vooral 
de laatste maanden intens geleefd. 
Gerrit, we zullen je ongelooflijk missen, maar 
we zijn ook dankbaar voor alles wat je voor ons 
bent geweest en nog bent. 
In gelovig ve11rouwen zeggen wij: tot weerziens 
bij God. 

José 
Ramona en Chantal 
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