


Ter herinnering aan 

Jos Gebbink 

Er was geen laatste woord, 
geen afscheid en zelfs geen glimlach. 
Je hebt ons niet meer kunnen groeten, 
niet meer kunnen zeggen 
dat je van ons hield, 
ook niet meer kunnen horen, 
hoe wij van jou hielden 

Papa/Jos hield van werken. Hij deed het erg graag. 
Zijn gezin was voor hem ook heel erg belang rijk. Al zei 
hij het nooit met zoveel woorden, hij was STAPELGEK 
op Gien. Zij deed in zijn ogen nooit wat fout. Samen 
hebben ze heel veel leuke di119en gedaan, zoals 
lekker uit eten, weekendjes weg met z'n tweetjes of 
met de kids. Thuis konden we het ook gezellig 
hebben, ondanks de gebruikelijke ups and downs. In 
het weekend keek hij het liefst voetbal op tv en slapen 
paste daar goed bij (vond hij!). We hoefden de tv maar 
op een andere zender te zetten of we kregen 
commentaar, want hij HOORDE wel alles! 
Formule 1 was ook één van zijn passies. Als er een 
race was ging hij met Gien gezellig een weekendje 
weg. Hij had dan ook niet voor niets een caravan 
gekocht vlakbij het circuit van Francorchamps. 

Als hij dan nog wat tijd over had in het weekend, dan 
belegde hij in verschillende fondsen om zijn spaargeld 
te verdubbelen (wat niet altijd even goed lukte}. Van 
alle auto's die er op de wereld rondrijden was er één 
merk waar hij zijn hart aan verpand had; de 
MERCEDES. En daarvan ook weer één specifiek 
onderdeel; de vrachtwagens. Hij was service-manager 
van de afdeling schadeherstel/vrachtwagens. Daar 
zette hij zich zo voor in dat het gezin er wel eens bij in 
schoot. Dan kwam hij 's avonds laat thuis en was dan 
soms nog bezig met van alles en nog wat. Hij heeft 
zich 22 jaar lang met hart en ziel gestort op het werk 
bij Wensink in Apeldoorn. 
Jos had nog zoveel in petto voor zichzelf en iedereen 
om hem heen, maar het mocht niet zo zijn. Een ziekte 
maakte op oneerlijke wijze een eind aan zijn jo119e 
leven. 

Lieve Jos/papa, we zullen nooit vergeten wat je voor 
ons hebt betekend. We houden je altijd bij ons in onze 
gedachte" " 

Je was en blijft een STERl!I 

Regien, 
Wendy en Sandra 
Geert 
Lieneke en Thijs 


