
Je genoot van het leven 
Als ware het een feest 

Wij zullen nooit vergeten 
Hoe bijzonder je voor ons bent geweest 



Dierbare herinnering aan 

Ferdinand Geurtsen 
echtgenoot van 

Dinie Geurtsen - Ketelaar 
Hij werd geboren 26 mei J 923 te Netterden. 

Op 19 mei 2006 is hij overl eden in 
Zorgcentru m Debbeshoek in Ulft. 

, Ferdinand werd geboren in Netterden als jongste 
zoon va n zes kinderen. Zij n moeder verl oor hij 
op zeer jonge leeftijd en daarna ook nog zijn 
tweede moeder. 

Na de lagere school ging hij in Didam naar de 
landbouwschool. Samen met zijn broers boerde 
hij op de boerderij het Troefelsgoed aan de 
Jonkerstraat in Netterden. 

In 1950 leerde Ferdinand Dinie kennen op de 
kermis in Varsselder. Na een jaar trouwden ze 
en gingen wonen aan de Jonkerstraat J 5 te 
Netterden. Ze kregen vier kinderen Hennie -
Wilfried - Harrie en Lucie. 
Ferdinand was een sterke en hard werkende man. 
Hij werkte samen met zijn vrouw op hun 
boerderij , de taken moesten goed worden ver
deeld , hij combineerde dit met het melkrijden 
voor Hameland. Met. het melk.rijden moest hij 
stoppen door een hernia in zijn rug. Hierna heeft 
hij jaren in de bouw gewerkt bij Hövelman in 
Emmerik. Daarna werkte hij in de bosbouw in 
de gemeente 's-Heerenberg. 

El ke zondag gi ng hij trouw naar de kerk en 
daarna werd er menig biertje gedronken in 
het café waar hij met dorpsgenoten de week 
doornam. 

Veel hobby's had hij niet maar stropen was 
zijn lust en leven, menig haasje schoot hij voor 
de jager ui t. Ook werd er menig kaartje gelegd 
met de vaste kaartclub. Voetballen en tennissen 
waren zijn sporten di e hij altijd volgde op tv. 

Veel heeft hij gedaan voor zij n kinderen, met het 
bouwen van de hui zen heeft hij menig steentj e 
bijgedragen. 

Hij kreeg acht k le inkinderen, Ronny en Mike, 
Minke en Si!, Marië ll e en Linda, Ralf en Dave 
waar hij ontzettend van genoot. 

Op zijn vijfenzestigste stopte hij met de boer
derij , alle koeien gi ngen weg, daarna ging hij 
verder en was het zijn hobbyboerderij , hij genoot 
volop. Varkens en konijnen werden er vetgemest 
voor eigen gebrui k. 
Zijn tractor was en bleef zijn trouwe vervoer
middel. 

In de zomer van 1990 kreeg hij een hersen
bloeding waar hij goed van herste lde. Blij en 
opgewekt ging hij weer door het leven. 

Tot voor vijf j aar geleden ging Ferdinand samen 
met Dinie en vrienden naar fees ten en ker
missen. Niets liet hij voorbij gaan hij was altijd 
van de partij , 



Op 26 Augustus 2001 werd hij weer getroffen 
door een hersenbloeding waarvan hij niet meer 
herstelde. De jaren die erop volgden waren moei
lijke en zware jaren, iedere keer moest hij weer 
wat inleveren wat hij moeilijk kon accepteren. 
Liefdevol werd hij thui s omringd door de zorg 
van moeder, kinderen en kleinkinderen. Helaas 
de zorg werd te zwaar, Ferdinand ging samen 
met Dinie in April 2004 naar het zorgcentrum 
Debbeshoek in Ulft, waar hij liefdevol werd 
verzorgd. Ferdinand heeft zich altijd zo vast 
gehouden aan het leven, afscheid hiervan nemen 
was niet gemakkelijk voor hem. 
Woensdag 17 mei heeft vader omringd door zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen het Sacrament 
der Zieken ontvangen. Op vrijdag 19 mei 2006 
in het bijzijn van ons allen is hij om 11.00 uur 
overleden. 

Zoveel handen, zoveel mensen 
Die er zijn al s ' t nodig is 

Zoveel bloemen zoveel wensen 
Doen je goed bij droefenis 

Door al die tranen , al die woorden 
Voelden wij ons niet alleen 
Al het liefs dat we hoorden 

Onze dank aan iedereen 

Bedankt voor uw komst 
Dinie Geurtsen - Ketelaar 
Kinderen en kleinkinderen 


