


In liefdevolle herinnering aan 

Jan Geurtz 
(Johannes Cornelis) 

echtgenoot van Riet Geurtz - Boerrigter 

Hij werd geboren in Helvoirt op 13 oktober 1929 en is 
op 28 oktober 2004 in Enschede overleden. Na de 
Eucharistieviering op 4 november in de Basiliek van 
de H. Plechelmus te Oldenzaal hebben we hem te 
ruste gelegd op het kerkhof aan de Schipleidelaan. 

Jan werd geboren in Brabant in een gezin met tien 
kinderen. Vanwege zijn studie aan de H.AS. kwam 
hij voor stage terecht in Twente. Daar heeft hij Riet 
leren kennen, met wie hij ruim 42 gelukkige jaren was 
getrouwd. Met Riet en hun twee kinderen was hij in 
Oldenzaal een echte Twentenaar geworden. 

Jan, papa. 
Bedroefd, maar dankbaar dat jou verder lijden 
bespaard is gebleven, hebben wij toch nog vrij 
onverwacht afscheid van je moeten nemen. We 
zullen je erg missen want we konden altijd een 
beroep op je doen. Je stond steeds klaar met goede 
raad. 

Toen je ziekte steeds ernstiger werd hebben we 
je bewonderd om de manier waarop je daarmee 
omging. Hoewel je vanwege je ziekte veel moeite had 
om te uiten wat er in je omging, bleef je steeds een 
luisterend oor houden en toonde je veel belangstelling 
voor je omgeving. 
Door je rijke levenservaring ben je ons tot grote steun 
geweest. We zijn erg dankbaar voor je liefde en zorg 
aan ons besteed. 

Ook veel tijd heb je uitgetrokken voor de mensen 
buiten ons gezin die een beroep op je deden. Je hebt 
heel wat cursussen voor de E.H.B.O. georganiseerd, 
maar ook de parochie en de ouderenbond kwamen 
niet tevergeefs bij je aankloppen. Velen zullen met 
respect en dankbaarheid aan je blijven denken. Wij 
proberen met het leven verder te gaan zoals jij het 
graag zag. 

Voor uw warme belangstelling tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden van mijn lieve man en onze papa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Riet Geurtz - Boerrigter 
Carla 
Laurens en Judith 


