
Ter dankbare herinnering aan 

GERRIT GEURTSE 
echtgenoot van Riek van Rijssen. 

Hij werd geboren te Enschede op 
23 oktober 1918. - Na een ziekte van 
enkele maanden is hij aldaar overle

den op 5 januari 1988. 
1\Ja de viering van oe Eucharistie in 

de Ariëns-gedachten1skerk op 
8 januari d.o.v. vond de crematie 

plaats te Usselo. 

t 
In GERRIT GEURTSE ging iemand 

van ons heen die 'n toegewijde echt
genoot was van zijn vrouw Riek, een 
fijne vader voor zijn kinderen en een 
opa die gek was op z'n kleinkinderen. 

Na bijna 30 jaar hard gewerkt te 
hebben als getouwbaas bij de zijde
weverij Hardick, werd hij afgekeurd 
vanwege zijn gezondheid. Hij was 
toen 49 jaar oud. 

Van toen af heeft hij mogen genie
ten van een leven waarin hij meer tijd 
kon geven aan de zijnen, maar ook 
kon staan ten dienste van anderen. 
GERRIT was vaak daar waar je hem 
niet verwachtte, bereid om te helpen. 

In alle onopvallendheid diende hij 
zijn parochie, onder meer als lid van 
de parochievergadering. 

Voor zijn Jeeftijdgenoten heeft hij 
veel betekend als voorzitter van de 
" Bejaarden-soos" in het buurtcentrum 
"De Roef". En heel wat minder valide 
bejaarden heeft hij jarenlang meege
nomen in zijn auto. 

GERRIT had enorme moeite met 
zijn ziekte, die zijn krachten sloopte 
en waardoor hij enkele maanden in 
het ziekenhuis moest doorbrengen. 
Kort voor Kerstmis mocht hij naar 
huis. Daar is hij in de avond van 5 ja
nuari nog vrij onverwacht overleden. 

Hij was er klaar voor, hij, die zijn 
leven gesteld had in dienst van God 
en de medemens. 

Wij, zijn vrouw, zijn kinderen en 
kleinkinderen en allen die hem om
ringden, wij bidden dat de Heer van 
alle Leven, zijn trouwe dienaar Gerrit 
Geurtse mag opnemen in de vrede en 
de vreugde van het Vaderhuis. 

Voor Uw belangstelling en meeleven 
danken wij U hartelijk. 

Familie Geurtse 


