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Een dankbare en blijvende herinnering aan 

Martie Gervink 

Hij werd op 19 november 1933 
in Losser geboren. 

Op 24 april 1962 trouwde hij met Lidy Bos. 
Na een langdurige ziekte overleed hij op zijn 

geboortedag 19 november 2000. 
Zijn leven lang woonde hij in hetzelfde huis 

aan de Scholtinkstraat. 
We hebben hem op 23 november, na de 
Uitvaartviering in de St. Martinuskerk, te 

rusten gelegd op het R.K. kerkhof. 

Martie was een echte doorzetter. Zo wist hij in 
zijn leven vele tegenslagen het hoofd te 
bieden. Vrij jong al verloor hij zijn beide ouders. 
En 27 jaar geleden kreeg hij een zwaar 
ongeval op zijn werk als kraanmachinist. Hij 
herstelde wel, maar zijn werk kon hij niet meer 
hervatten. Vele jaren werkte hij toen bij 
bakkerij Alink als broodbezorger. Martie was in 
alles heel stipt. En als hij zijn mening gaf, werd 
er naar hem geluisterd. Hij straalde gezag uit. 
Verder was hij heel rustig van aard. Zijn gevoe
lens uitte hij niet zo. 

Toen hij op 58-jarige leeftijd in de VUT kwam, 
kon hij zich helemaal gaan inzetten voor de 
hobby, die hij altijd al had. Hij was dagelijks op 
het voetbalveld en in de kantine van KVV
Losser te vinden. Hij deed zijn werk daar met 
hart en ziel. En zo vond hij er ook de nodige 
afleiding. In de afgelopen jaren kreeg hij ver
schillende ziektes te verwerken. Maar telkens 
weer kwam hij er bovenop. Tot hij een half jaar 
geleden opnieuw getroffen werd. Het werd een 
zware tijd, want hij moest verwerken, dat hij niet 
meer beter zou worden. Dat het afscheid van 
zijn vrouw. van zijn kinderen en kleinkinderen, 
met wie hij zich zo verbonden voelde, dichterbij 
kwam. Moedig heeft hij zijn lijden gedragen. En 
zo zullen we hem ook in herinnering houden. In 
liefde zal hij met ieder van ons verbonden 
blijven. 

Martie, pa, opa bedankt voor al je zorg, je inzet 
en je liefde. Rust nu in de Vrede van God! 

We zijn dankbaar voor uw medeleven, 
betoond tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en lieve opa. 
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