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In dierbare herinnenng aan 

Gerard Floothuis 

echtgenoot van Annie Floothuis-Aves,amp 

HiJ werd geboren te Denekamp op 23 september 1923 op 
'Het Selhorst' gelegen op het Stngraven. Na een geluk
kig leven en een huwelijk van bi1na <!81aar stierf hij, voor
zien van het Sacra'l1ent der Zieken, op 5 april 1999, 2e 
paasdag, m het Verpleeghuis Twente-Oost te Denekamp. 
Op zaterdag 10 april 1999 hebben we tijdens de plech
tige u1tvaartm1s m de parochiekerk van de H. Nicolaas te 
Denekamp afscheid van hem genomen en hem daarna ter 
ruste gelegd op het kerkhof. aldaar. 

Vader trouwde m 1951 met Annie en uit hun t.uweli1k wer
den zes dochters en een zoon geooren. Iedereen kon zien 
dat zijn vrouw, de kinderen en later ook de kleinkinderen 
hem ontzettend dierbaar waren. Vader genoot intens van 
alles wat h11 met z11n gezin ondernam. Zoals de wandelin
gen over het S1ngraven, 's zomers en s winters. de f1ets
tocht1es en de u1tstap1es. Vader was een man van weinig 
woorden die veel voor ons betekend heeft. Hij laat mooie 
en waardevolle herinneringen bij ons achter die wij zullen 
koesteren. 

Vaders werk als molenaar bij de A.B.T.B. was heel be
langri1k voor hem, vooral de werksfeer. Nadat hij in 1982 
gebruik maakte vai de V.U.T. regeling bleef vader een 
vaste bezoeker var het tweeweKelijks borre uurt1e m de 
kantine van z11n oude werkplek. waar hij z11n oud colle-

ga's weer ontmoette. Vader kon erg genieten van de fiets
tochten samen met z11n vrouw. de tuin, z11n kanaries en 
het wekelijkse kegel- en zwemuurtje. De bezoeken van 
kinderen en kleinkinderen waren erg belangrijk voor va
der. De kleinkinderen wisten precies waar hun opa de pe
permunt1es bewaarde. Veqaardagen van z11n kinderen en 
kleinkinderen werden nooit overgeslagen. Over de vakan
ties naar Tirol en Lourdes, die h1J samen met z11n vrouw 
maakte, raakte hij niet uitgepraat 

Toen vader in mei 1997 getroffen werd door een beroerte, 
kwam er een abrupt einde aan dit alles. Tijdens zijn ver
blijf in het verpleeghuis genoot vader vooral van de be
zoekjes thuis aan de Lange Voor. Vader was bliJ als z11n 
vrouw hem bezocht, vaak meerdere keren per dag. Hij 
genoot zichtbaar als z11 hem een sigaartje aanstak en dan 
samen met hem een borreltje dror.k. 

Vader was een gelovig en oprecht mens en had vertrou
wen m zijn medemens. 

Na een liefdevolle verzorging van bijna 2 jaar op de afde
ling S1ngraven, 1n het verpleeghuis te Denekamp, is hij 
overleden. 

Voor uw blijken van belangstelling, t11dens de ziekte en na 
het overlijden van onze lieve zorgzame man, vader en opa. 
danken WIJ u oprecht. 

Denekamp. 10 apnl 1999 
Lange Voor 16 

Familie Floothu1s 




