
Dankbaar gedenken wij 

t GERRIT ESHUIS 

echtgenoot van 

ANNIE KA TIEN POEL OUDE HEERINK 

H'j werd in Losser geboren op 11december1923. Na 
een moedig gedragen ziekte IS h11 lll Oldenzaal 
overleden op 15 augustus 1991 op het feest van IAana 
Ten Hemel-Opneming. Biddend hebben wij afscheid 
van hem genomen in de St Antoniuskerk op 20 augustus 
en hem daarna te rusten gelegd op de begraafplaats in 
Oldenzaal. 

Hoewel wij mét Gernt wisten d.at ~e ziekte waartegen hiJ 
moest vechten, ernstig was, hadden we niet kunnen 
denken dat we zo snel afscheid van hem moesten 
nemen. Het heeft ons droevig verrast maar voor hem 
betekende het, dat wellicht een lange lijdensweg hem 
bespaard is gebleven. 
Gel"ven betekent: er willen zijn voor anderen. Zo is zijn 
leven ook i!'1derdaad geweest, want eenvoud en 
tevredenheid waren de kermerken van zijn zorgend in 

het leven staan. Toen op 58-jarige leehijd het werk als 
getouwbaas bij Geldern.an ophield, bleef hij een zeer 

aktleve man. Eigenhandig heeft hij het huis helemaal 
opgeknapt en vergroot en ook voor de woning van de 
kinderen zette hij zich van harte in . Hij was iemand die 
hard was voor zichzelf maar zacht voor anderen en die 
het pas dàn naar zijn zin had, als anderen het naar hun 
zin hadden. Hij hield niet erg van weggaan maar zocht en 
vond zijn gezelligheid vooral onder elkaar in de huiselijke 
kring, waaibij een grote gastvlljhe•d hem sierde en wij 
zijn humor nooit zullen vergeten. Bij alles wat hij deed viel 
altijd de kalmte en de rust op waarmee hij alles be
naderde en vooral ook het optimisme en het vertrouwen 
dat alles wel goed kwam. Maar het was ook zo dat hij 
iemand was die wist wat hij wilde. Als het om planning en 
toekomst ging had hij zijn stereotype opm9rking: i...•er 
1s nu·, met andere woorden: genieten nu het kan Zijn 
grootste ontspanning is in zijn leven altijd de spon 
geweest, me.t name de voetbal. Vroeger zelf akt1ef 
meespelend en later genietend als tooschouwer. Geen 
wedstrijd zou hem misgaan. 

Met pijn in het hart, maar ook mat P.en groot vertrouwen, 
geven wij zijn leven nu over in de handen van God-die
liefde-is. Bij Hem zat hij mogen wonen voor altijd. 

Voor Uw belangsteiling en medeleven betoond tijdens 
ae ziekte en na het overlijden van Gerrit zeggen wij U 
onze hartelijke dank. 

A.M. Eshuis·Kattenpoel Oude Heerink 
en kinderen. 


