
Je blijft in ons leven 
nog steeds zo dichtbij. 



t 
In liefdevolle herinnering aan 

Hendrik Jan Geels 

echtgenoot van Marie Geels - ten Breteler 

,-'· Hij werd geboren op 18 juli 1917 te Enter. Op 3 
mei 2000 is hij, gesterkt door het Sacrament der 
Zieken, overleden in het verpleeghuis "Eugeria" te 
Almelo. Op 6 mei vond de Uitvaart plaats in de 
Kerk van de H. Antonius Abt te Enter, waarna wij 
hem te ruste hebben gelegd op het R.K. Kerkhof 
aan de Disselsweg. 

Pa groeide op als oudste in een gezin van drie 
kinderen. Op jonge leeftijd moest hij al zijn vader 
missen door een ongeval. Hierdoor voelde hij 
zich genoodzaakt om de verantwoording voor 
het gezin op zich te nemen. In 1958 is hij in het 
huwelijk getreden met Marie ten Breteler. Samen 
kregen zij drie kinderen. In zijn werkzame periode 
heeft hij o.a. gewerkt bij de Twentse Stoomble
kerij en Bendien Smits. 

Pa was sociaal bewogen, het helpen van de me
demens stond bij hem hoog in het vaandel. 

Hij was actief in de politiek, woningbouwvereni
ging en bejaardenhuisvesting. Tevens was hij 
mede-oprichter van de muziekvereniging "St. 
Caecilia", waarvan hij jarenlang voorzitter is ge
weest. Dit alles kon hij niet doen zonder de steun 
van Marie (.,oonze Marie", zei hij altijd). Zijn gezin 
was hem alles, hij was altijd bezorgd en begaan 
met het wel en wee van. Ma, kinderen en kleinkin
deren. 

De grote ommekeer in zijn leven was het mo
ment, waarop zijn dochter Irma kwam te overlij
den in 1992. Dit heeft hij niet kunnen verwerken. 
De laatste jaren had hij steeds minder grip op zijn 
leven en moest hij zijn onafhankelijkheid prijs ge
ven. De afgelopen zes maanden heeft Pa door
gebracht in verpleeghuis "Eugeria". Ondanks zijn 
geestelijke en lichamelijke achteruitgang, bleef hij 
tot het laatste bezorgd om Ma, kinderen en klein
kinderen. Hij zei dan ook regelmatig: .,Zorg goed 
voor Ma." 

Ueve Hendrik, Pa en Opa, rust in vrede. 

DANKBETUIGING 

Wij danken u voor uw warme belangstelling en 
meeleven. 

Marie, kinderen en kleinkinderen 

Enter, mei 2000 


