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:\kt veel liefde ";111:11 wij 

blij,·en denken aan 

Henny Geurtc; 
sinds 26 m<"i 196i echtg<"noot rnn 

Gerda Burghout 

llij werd op 3 maart 19'.H in Keijenborg 
gi:buren. Op 11 ap1;1 2000 i:. h!j plutM:ling 
O\e1 leden. :-\a de üit\aa1 l\1c1 ing in lijn 
parochiekerk \-:In St. Jan de üuper hebben 
wij hem te rusten gelegd op ons kerkhof te 
Keijenborg. 

In de stilte \an de nacht is hij m·erleden. 
:\l1sschien is dat wel rekenend \Oor Heum. 
1 I!j \\"<IS geen man die hield \au Ycel d1111..tc 
en uiterlijk vertoon. In alle stilte deed hij 
7ijn werk, zonder ,·eel woorden. Maar h ij was 
<"en man waai jC" op kon ho11\\'en. 
Bi1na 3'.~ jaar laug 1ijn we ~WlC"n heel ge l11k
l..tg geweest en \'oor Raymond e11 Ursela en 
later ook mor Heidi en rk1 man was hij een 
geweldige vader en schoon\'ader. 
Hij hield \'an kleine d ingen. planües in de 
tuin. dieren om je heen. getcllig een !..op 
koffie drinken. Kon matelom g('nieten als cl.
kinderen kwam.-n. hij was 1eer rrots op lwn. 

Familie en \Tiende11 wan·n altijd zcc·1 
welkom: Henm kon met it>dereen g<wd 
op;chie ten. Hij kon goed luiste ren zodat 
ook een ieder tich bij h t"111 thuis m eld t": hij 
liet uuk iedereen in zijn waarde ('n 1011 nooit 
lijn eigen mening aan anderen opdringen. 
Linge t!jd al \\-:IS .i:!jn gezondh!"id ('en grote 
.i:u1 g. jaren achtc1 een was ('r een aan t"en
sd1akd ing van klachten en prohlemen, 111aa1 
altijd hield hij lich up de heen door tegen 
iedereen te zeggen: "Alles ko111t goed.'" 
Hcnn~ was ook een gelmig.- man met 1•1·11 
StnJ..e derntie tot Maria. ,frr k.-er hdilwn 
wij samen de reis naai· Lourdes mogen 
maken. Met e!"n operatie in het Yerschict is 
hij plotseling in het Slingdand Ziekenhuis 
O\l"rll"den. 

De dagen mor 1ijn begrafenis was hij thuis 
opg('baarcl: wij hebben dat heel fijn gnu11-
clen. e,·enals cl!" steun die \\ij ,an familie. 
bmen. kerk en' 1 iencien hebben ontvangen. 

Gerda Ceurts - Burghout 
Raymond en Heidi 
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