
vut had hij tijd om grote afstanden met Toos te 
fietsen. Natuurlijk fietste hij voorop ... Hij beleefde 
veel plezier aan de vakanties met de Geurtsen en 
hun partners. 

Via Gendringen, Baak, Brummen, Zutphen, 
Enschede, Nijeveen is hij uiteindelijk in Borne 
terecht gekomen. In de laatste jaren van zijn leven 
ontdekte hij hoe kwetsbaar een mens kan zijn. En 
hoe moeilijk het is om te accepteren niet meer alles 
te kunnen, o.a. het spelen met zijn kleinkinderen 
waar hij zo ontzettend gek mee was. Zijn trots liet 
nauwelijks toe dat er voor hem gezorgd moest 
worden. Iets dat Toos zo vanzelfsprekend gevend 
heeft gedaan. 

Eef overleed 14 april 2003. 

Te snel en toch op tijd, laten we je gaan, Eef. Je was 
een fijne en lieve man, (schoon)vaderen opa. 

Wij bedanken u voor uw medeleven en steun. 

Toos, kinderen en kleinkinderen. 



t 
In memoriam 

Everardus Johannes Gerardus Geurts 
echtgenoot van 

Hendrika Antonia Johanna Hendriksen 

"Zo wil ik graag herinnerd worden": 

Eef werd op 21 april 1937 te Gendringen geboren. 
Hij was een van de jongste telgen uit een groot 
gezin van 12 kinderen. Op zijn 10' verhuisde hij naar 
Baak, waar hij o.a. voetbalde bij de Baakse Boys. 

Op zijn 18' ontmoette hij zijn Toos op een instuif
avond. Ondanks zijn bravoure werd zij niet zomaar 
de zijne. In 1961 trouwden zij in Klarenbeek. Ze zijn 
ruim 40 jaar een hecht stel geweest. 

Al vanaf zijn 16' werkte hij voor de Rijksbelasting
dienst en ontwikkelde zich daar tot hoofdad
ministrateur. Eef vertelde altijd met veel humor over 
met name zijn enerverende tijd bij de FIOD. Hij 
genoot daarbij van zijn vrijheid, chinees eten en de 
uurtjes die hij tijdens het 'posten' doorbracht. 
Veertig jaar diende hij deze werkgever met hart en 
ziel. 

Als trotse en zorgzame vader genoot hij van zijn 
kinderen: Peter, Rob en Henriëtte. Zingen in het 
"Scala Cantorum Twente" was erg belangrijk voor 
hem. Vele jaren vervulde hij de rol van grote 
kindervriend St. Nicolaas met overgave. njdens zijn 
werkzame leven besteedde hij zijn spaarzame vrije 
uurtjes aan vissen, koken en gitaarspelen. Na zijn 


