
Terwijl hij op vakantie in Oostenrijk nog 
volop genoot van het leven is op zon
dag 19 februari 1984 op 67-jarige leef. 
tijd geheel onverwacht van ons heen . 
gegaan 

Hendrikus Josef Geerdink 
echtgenoot van 

Wilhelmina Stephania Maria Harbers. 
Geboren op 16 maart 1916 in Hengelo 
(0) en gehuwd op 28 september 1948 
in Groenlo, heeft hij ruim 35 jaar zijn 
zorg en liefde gegeven aan zijn vrouw 
en 4 kinderen. Na de plechtige uitvaart 
in de H. Geestkerk te Enschede is hij 
op vrijdag 2 4 februari naar zijn laatste 
rustplaats gebracht op het kerkhof te 
Hengelo (0). 

Hoe zwaar is het iemand te verliezen 
die ons allen zo dierbaar is. Nog moei
li1ker is het nu hiJ is vertrokken zon
der dat we gelegenheid hadden om af· 
scheid te nemen. Terwijl er nog zoveel 
was dat we hadden willen zeggen en 
samen hadden willen doen. Wat blijft 
is de herinnering aan al die jaren die 
hij in ons midden doorbracht. 
Hij stond alti1d klaar voor z'n gezin. 
Al sprak hij weinig over zijn gevoelens, 
hij wist zich gelukkig in z'n huiselijke 

kring. Hij wandelde en fietste graag in 
de Twentse natuur waarin hij inspiratie 
en vreugde vond. Tuinieren was zijn 
hobby. Hij was één met Gods schep
ping. Dat hiJ daarin mocht sterven in 
het bijzijn van zijn vrouw en vrienden, 
temidden van het indrukwekkende Oos
tenrijkse landschap, is een onvergete
lijk geschenk. Vredig liggend in de 
witte sneeuw, zo blijft hij in onze ge
dachten. Een lieve, zorgzame man. 
In zijn kinderen en kleinkinderen zag 
hij de toekomst. Op wat voor hém ko
men ging, had hij zichzelf voorbereid 
Daarbij konden we hem niet helpen. 
Laten we nu dankbaar zijn en voor hem 
bidden. 

Voor het medeleven na het zo plotse
ling overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij U 
onze oprechte dank. 

W. S. M. Geerdink-Harbers 
kinderen en kleinkinderen 


