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Dankbare herinnering aan 

echtgenoot van MARIA GESINA KÖLKER. 

Hij werd op 24 april 1932 in Erica geboren. Gesterkt 
door het sacrament der zieken is hij op 25 augustus 
1991 in Venlo overleden . Na een plechtige uitvaart
dienst in de R. K. kerk te Erica , hebben wij op 30 
augustus 1991 zijn lichaam te rus-ten gelegd op het 
parochiekerkhof. 

Piet Geraets was met hart en ziel een zakenman die 
met veel plezier zijn beroep uitoefende en er uit
bundig over kon vertel len. Maar veel meer dan 
zakenman was hij huisvader en medemens met het 
hart op de juiste plaats. Hij sprak altijd met veel 
respekt en waardering over zijn vrouw en was meer 
dan zorgzaam voor zijn kinderen. De beide klein
kinderen waren zijn trots en vreugde. Zijn ontspan
ning vond hij in het kweken van fuchsia's en af en 
toe een mooie reis maken met zijn vrouw. Zo stond 
hij als een gelukkig mens in het leven. Onwaar.
achtigheid of onrecht kon hij niet verdragen. Als 
hijzelf iemand ongewild onrecht had gedaan met 
woord en daad, dan zou hij dat zo snel mogelijk 
weer recht zetten, want hij was groot genoeg om 
fouten te kunnen erkennen. 

Dan komt de dag dat hij te weten komt dat hij on
geneeslijk ziek is en nog maar kort te leven heeft. 
Deze laatste levensfase is geen periode van paniek 
geworden, maar juist van planning, ordening en 
bezinning. Wat aan het huis nog moet gebeuren 
laat hij uitvoeren en vernieuwt het interieur ; want -
zegt hij - als ik er niet meer ben moet Marietje daar 
geen zorgen over hebben. Ook blijkt in deze fase 
hoe diepgelovig hij is: hij maakt als vurige Maria
vereerder een Lourdesreis , bidt dagelijks zijn 
rozenkrans, ontvangt vol overgave het sacrament 
van de zieken en is steeds weer bi ij met de zieken 
communie. 

Tijdens zijn hele ziekte is hij thuis liefdevol ver
pleegd en dat heeft hij zeer gewaardeerd . Hij ge
noot van een mooi weekend in Venlo. Op zijn wens 
werden twee dagen bijgeboekt. Geheel tegen de 
verwachting in is hij daar in de armen van zijn 
vrouw en dochter platsel ing gestorven. De totale af
hankelijkheid die hij vreesde heeft hij niet hoeven 
door te maken en de dood is voor hem zacht ge
weest. Hij is gestorven zoals hij heeft geleefd: als 
kapitein op de commandobrug , want tot het laatste 
uur heeft hijzelf de dingen in zijn leven kunnen 
plannen. 

Bedankt Piet: voor je liefde en trouw, je hartelijk
heid, je vriendschap, je goede zorg. Rust in vrede. 

Tijdens de ziekte van Piet en bij zijn overlijden 
hebben wij zeer veel blijken van hartelijk meeleven 
mogen ondervinden. Het heeft ons heel goed ge
daan en danken er u van harte voor. 

M.G. GERAETS-KÖLKER 
kinderen en kleinkinderen 


