
In dankbare herinnering aan 

Gerrit Eppink 

* 1 september 1931 t 27 mei 2013 

Stil en eenvoudig ben je weggegaan. 

Stil en eenvoudig zul je in onze harten 

blijven voortbestaan. 



Pa is geboren op 
1 september 1931 in Hengelo. 

Hij groeide op tussen oudere broers en een 
zus. In zijn jeugdjaren kon hij net als zijn 
broers kiezen tussen voetballen of leren . 
Hij koos ervoor om te gaan leren. 

Vanaf zijn 16e is hij gaan werken bij 
Steinmeijer. Hier heeft hij diverse diploma's 
behaald en heelt hij zich opgewerkt tot 
magazijnchef. Ruim 40 jaar heelt hij bij 
Steinmeijer gewerkt. 

Begin jaren '50 heeft hij bij de Koninklijke 
Marine gediend als 'marinier der tweede 
klasse' en is hij uitgezonden geweest naar 
Nieuw Guinea . 

Kort daarna leerde hij zijn vrouw Jo kennen, 
met wie hij in 1959 trouwde. Samen 
kregen ze 4 zonen . Ondanks de drukke 
baan wist hij altijd tijd vrij te maken voor 
zijn gezin . Hij ging graag met ze naar het 
voetbalveld of speelde binnenshuis graag 
dobbel- of kaartspelletjes met ze . 

Tijdens de zomervakanties waren dagjes uit 
in eigen land met auto of trein de favoriete 
tijdsbesteding . Eerst met zijn eigen 
kinderen, later met zijn kleinkinderen . 

Wat een trotse opa was hij. Zijn 4 
kleinkinderen waren alles voor hem . In 
moeilijke tijden waren zij het die hem 
weer 'opbeurden' en weer wat ' glans' aan 
het leven gaven. 

Veel verdriet heeft hij ook gekend, het 
verlies van Richard , Martin en Roy, maar 
ook de ziekte die hem trof in 2006 . 
Gelukkig herstelde hij hier goed van, totdat 
hij eind december 2012 te horen kreeg nu 
ongeneeslijk ziek te zijn . Ondanks zijn 
positiviteit, heeft hij deze strijd op 27 mei 
2013 op moeten geven . 

Pa is 81 jaar geworden 1 

Uit ons midden, maar voor altijd in ons hart. 

We zullen hem missen. 

Jo Eppink-Hoogendijk, 
kinderen en kleinkinderen 


