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Ter dankbare herinnering aan 

Willy Geerts 

echtgenoot van 
Lien Kampers 

Hij werd geboren te Wierden op 21 september 1931 
en overleed, gesterkt door het sacrament van de 
zieken, te Almelo op 31 maart 1996. 
Na de afscheidsviering in de Christoffelkerk op 4 
april is zijn lichaam gecremeerd. 

Heel rustig is hij ingeslapen. Maar menselijkerwijze 
gesproken zo vroeg. Nog zo onmisbaar voor Uen. 
Willy had een opgewekt karakter. Vaak liep hij 
zingend door het huis. Hij was behulpzaam en 
zorgzaam, altijd bereid om te helpen. 
Bijna 23 jaar was hij getrouwd met Lien. Heel 
zorgzaam en met een eindeloos geduld was hij haar 
nabij. Hij wilde zoveel mogelijk alles met haar samen 
doen. Willy had graag mensen om zich heen. Een 
goede band met de familie was voor hem heel 
belangrijk. Hij was heel gastvrij, de koffie stond er 
altijd klaar. Hij kaartte graag en was altijd te vinden 
voor een spelletje bingo. 
Bijna acht jaar geleden verhuisden zij naar de 
Hofkampstraat, hij heett daar altijd graag gewoond. 
Hij genoot van zijn tuintje. 
Want hij hield veel van de natuur. 's Zondags ging hij 
graag met Lien een eindje rijden om te genieten van 
alles wat groeit en bloeit. 

Hij ging ook graag op vakantie met de Zonnebloem. 
Drie jaar heeft hij mogen genieten van de V.U.T. 
Ruim een jaar geleden werd Willy ziek. Al gauw 
bleek dat zijn ziekte kwaadaardig was. Na verloop 
van tijd werd duidelijk dat redding niet meer mogelijk 
was. 
Hij praatte weinig over zijn ziekte. Hij wilde niemand 
met zijn problemen lastig vallen. 
Hij klaagde niet en wilde ook niet beklaagd worden. 
Willy was een heel vroom en diep-gelovig man. Heel 
trouw ging hij naar de kerk. Hij bad heel veel. Hij 
ging graag naar Lourdes om steun te zoeken bij 
Maria. In stilte heeft hij veel geworsteld met zijn 
ziekte. Hij wilde zo graag nog voor Lien blijven 
zorgen. Maar het heeft niet zo mogen zijn. Als Lien 
maar bij hem was voelde hij zich veilig. Zijn laatste 
wens is nu in vervulling gegaan. Hij wilde graag 
thuis sterven, in zijn vertrouwde omgeving, met de 
hem dierbare mensen om zich heen . 
Dankzij de hulp en de steun van de grote familie is 
deze wens in veNulling gegaan. 
Heel bewust heeft hij afscheid kunnen nemen. Wij 
mogen er op vertrouwen dat God Willy voor zijn 
diepe geloof en grote dienstbaarheid zal belonen en 
dat hij nu voor altijd gelukkig is bij God. 
Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw meeleven en belangstelling danken wij u 
allen heel hartelijk. 

Lien Geerts-Kempers 
Familie Geerts 
Familie Kempers 


