


Een dankbare herinnering aan 

BERNARDUSGERARDUSGEURTS 
"Hennie" 

echtgenoot van Johanna M. Th. ter Horst 

Vader werd geboren op 12 september 1933 
te Gendringen en is onverwacht ovt>rleden 
op 21 januari 2001 in Baak. 
In 1947 verhuisden ze naar Baak. Na de 
lagere school ging vader werken als tuin
dersknecht in Velp. In Baak werkte hij als 
boerenknecht bij de fam. Meijer. Daarna 
werkte hij bij de coöperatie in Baak. Toen 
werd vader postbode. Ook had hij later een 
privé postkantoor in zijn schuurtje. Na bijna 
25 jaar bij de post ging vader in de Vut. Met 
zijn vele hobby's heeft hij samen met moe
der volop genoten van zijn vrije tijd. Lekker 
!ietsen, tuinieren, zingen bij hel koor, hier 
en daar een handje helpen. 
En vooral opa zijn. Ook was hij gek op "old 
grei". Hij bewaarde alles, allerlei gekke din
gen kon je bij hem vinden. Veel dingen 
vond hij onderweg en als hij weer eens wat 
op de kop had getikt zei hij: "Vrogger mie
ken ze nog mooi spul". Altijd was hij bezig 
in de tuin en in de kas. Trots op de cactus
sen die weer in bloei stonden en op zijn 

prachtige tomaten, lekkerder waren ze ner
gens te koop. 
Ook was vader een geweldige kok, dan was 
hij klöljen uut de kökken. 
Als je mee bleef eten zei hij altijd: "El van
daag moar es un keer genog". 
De natuur boeide hem eveneens. Hij had 
oog voor allerlei details. Met fiets en verre
kijker er op uit genoot hij volop van vogels 
en konijnen. Jaren ging hij mee met de drijf
jacht. 
Als je vader nodig had hoefde je maar te 
bellen en hij was er al. Grasmaaien, funde
ring uitzetten, stenen sjouwen, oppassen, 
voor vader was niets te veel. 
Stapelgek was hij op zijn kleinkinderen. Hij 
vond hel vooral lijn dat ze gezond waren en 
goed konden eten. 
We zullen Berm.ie, vader en opa verschrik
kelijk missen. 
"l'j haddden d'r nog zo mooi un hötjen bi'j 
k-unnen lopen". 
Vader, bedankt voor alles. 

Bij deze willen wij u bedanken voor uw 
medeleven. 

Familie Geurts 


