
De strijd is gestreden, het leed is geleden, 
Angst. pijn en verdriet, voor eeuwige vrede. 

Dankbare hennnering aan 

Christiaan Gelen 
Jan 

weduwnaar v;ri Geertruida Manina Gelen-Bou-llllu1s 

·Goor. 21augustus1918 t Hengelo, 8 februari 2001 

Op 13 febru<ri hebben wij itsàleid v;ri hem genomen tiPens de uitvaart
áienst in de O.L Vrouwekeik. Veivolgens hebben wij hem ten ruste 
gelegd op de r k begraafplaats te Hengelo 

In zijn jonge iaren heeft hij samen met zijn vrouw Truus, waarmee h11 
52 jaar ge!rouwd is geNees~ vele gelukloge jaren gekend a;ri de Or. 
Schaepmanslraal Oma Bouwhuis, die bij hun in huis woonde, was 
daarbij voor beiden een grote zorg. H•J stelde zich albjd zeer gastvriJ op 
voor de vele familieleden en vrienden die Oma een bezoek kwamen 
brengen. 
Achter zijn huis lag een groententuin waar h1J heel trots op was Het 
hele jaar door waren zijn gezin en nog vele anderen voorzien van vel'Se 
groenten. Dil was zijn grote hobby. Ook was hij een dierenliefhebber. In 
de tuin had hij een groot hok met kippen, konijnen en duiven. 
Zijn tweede grote hobby was de muziek. Hij is meer dan 50 jaar kerk
koorzanger geweest in de O.L Vrouwekerk en vele jaren heeft hij deel 
uitgemaakt van het Rouw- en Trouwkoor van de lambertuskerk. 
Hij kon intens genieten en in vervoering ral<en van de uitvoe1ingen 
tijdens de Eucharistievieringen met de muziek van de grote meesters 
als Palestrina, Oi Lasso en Mozart. Hij genoot hiervan zo intens. dal hij 
soms vergat mee te zingen. 

Hij vond hel prachtig om tijdens de Caeciliafeeslen en de overige 
evenementen van het koor de zaak aan hel draaien te maken mei hel 
onverbiddelijk aan hem verbonden Julialied en de lofzang op het 
Bol<kelaerbier. Ook thuis werd er veel gezongen. 
Na bijna 40 jaar bij Storll le hebben gewerkt in de Kelelmakenj werd 
hem rust gegund. Zij verhuisden toen naar de Jupiterslraal waar zij 
bijna 15 jaar fijn hebben gewoond. Di~erse reizen door heel Europa 
werden toen gemaakt 
Zijn grote trots waren zijn zoon Henk. zijn schoondochter Anloiriett~ 
en de kleinkinderen Frank en Peter. Als het hun goed ging was h~ 
tevreden 
Ui~ werd er verhuisd naar de aanleunwonilgen aan de Backeo
hagenlaan. Veel geluk heeft hem dat niet gebracht Zi)l'I vrouw T rws 
werd ernstig ziek en was aan een rolstoel gekluisterd 
Elke dag fietste hij ondanks ZÎJR eigen handicap naiw hel Bolsthuis 
om haar te bezoeken. Ook later, toen zijn vrouw opgenomen was in 

Hl.IÎle Herinckhave, probeerde hij, VOOf zover dal in Zijn vennogen 
lag, om haar hel leven zodraagli1k mogelijk te mal<en. Toen zij kwam 
te overlijden was dit de grootste klap in zijn leven, die h11 nood te 
boven is gekomen. Langzaam zagen wij zi1n gezondheid dan ook 
achteruit gaan. 
Na een lang en welbesteed leven dat in hel teken stond van dienst 
baameid aan anderen is hij van ons heengegaan De kaars was op
gebrand. 
Vader wij denken aan jouw terug als een goudeerlijke man, die zei 
wat hij meende en dacht en altijd klaar stond voor anderen Zijn eigen 
belang werd daarbij vaak tekort gedaan. 

Bedankt voor alles. 
Wij gunnen jouw samen met moeder de ee!Nrige Ml. 

Henk, Antoinette, Frank, Marjolein, Peter en Maria 


