
Ter herinnering aan 

Gerardus Johannes Antonius Geerlink 
Gerard 

weduwnaar van 
Grada Maria Jozephina Stevelink 

Pa werd geboren op 27 juli 1924 te Tubbergen. Het gezin 
telde drie kinderen, zijn oudere zus Jo en jongere broer Jan. 
Pa was nog maar 15 jaar toen hij zijn vader verloor. Het was 
net het begin van de Tweede Wereldoorlog. Als jongeman 
moest hij al snel onderduiken in Mander. 
Ook de jaren na de oorlog waren moeilijk voor hem. Vele 
wisselende werkgevers. Het deerde hem eigenlijk niet wat hij 
moest doen. 
Het geluk kwam, toen hij ma leerde kennen, van wie hij veel 
hield. Ze traden in 1955 in het huwelijk en bleven in het 
ouderlijk huis wonen, waar twee zoons werden geboren. 
Na verhuisd te zijn naar Deurningen, was hij helemaal 
gelukkig. Er was een nieuw huis gebouwd en hij kon zijn grote 
passie, nl. voetbal, uitoefenen. 
Vele jaren was hij bestuurslid bij OSVO, en vele jaren langs de 
lijn, waarvan de laatste jaren dikwijls met zijn kleinzoon Leon. 
Hoe trots was hij, toen hij opa was geworden. Maar om het 
verlies van Bart heeft hij veel verdriet gehad. 
Vanuit zijn geloof was pa sterk met de kerk verbonden. De 
Gregoriaanse zang ging hem na aan het hart. Meer dan 
veertig jaar zong hij in het kerkkoor, eerst in Tubbergen, later 
in Deurningen. In zijn geloof kon hij vrede vinden. 

Pa heeft ma ook een tijdlang verzorgd en tenslotte afscheid 
van haar moeten nemen. Dat raakte hem opnieuw sterk. In de 
twee jaar erna heeft hij nog zoveel mogelijk van zijn leven 
proberen te maken. 
Gelukkig heeft hij de geboorte van zijn kleinzoon Hugo nog 
meegemaakt. Zijn kleinkinderen waren alles voor hem, niets 
was hem te veel, alles kon en mocht. Hij fietste met hen, nam 
ze mee naar de kermis en altijd konden ze er logeren. 
Misschien wilde hij compenseren wat hijzelf vroeger gemist 
had. Hij was een opa utt duizenden, een opa om trots op te zijn. 
Pa is nu bij ma. Vaak stond hij aan haar graf en zei: "Ik wou dat 
ik bij jou was'. Zijn verlangen is inmiddels in vervulling 
gegaan. Veel verdriet en pijn achterlatend in onze harten is hij 
heengegaan op 8 april 2003 

Bedankt voor alles. 
Rust zacht pa. 

leder, die met ons heeft meegeleefd na het onverwachte 
overlijden van onze pa en opa, willen we graag heel hartelijk 
daarvoor bedanken. 

Gerard en Hermine 
Theo en Jolanda 
en kleinkinderen 


