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Lie e Gerard, lie e papa, lie e opa, 

er en ge raag je Ie en er aal op ~e 
se rij• e . 
Las ·g, 'lant de laa .s te jaren heeft er vaak een don ere wolk boven 

en mama gehangen. Fysiek, mentaal en zakel ij k. Dat hebben 
, .. e dan nu maar gezegd, om het daar vervolgens niet meer over te 
heb ben . Want er was de afgelopen jaren natuurlijk ook zo ontzet-
tend veel moois! 

We zullen beginnen bij het begin: 

Je bent geboren op 20 december 1951 in Hengelo, het broertje van 
Wim, José en Marijke. Zoals je zelf altijd vertelde was het een fijne 
jeugd. Er werd veel buiten gespeeld in de buurt. Samen eten en met 
je moeder eten koken, waren herinneringen die vaak ter sprake kwa-
men. Regelmatig vertelde je dat er gewoon een heel brood meeging 
naa r school of werk. 

Een ander mooi voorbeeld zijn de bitterballen. Jarenlang heb je ge-
probeerd om ze te maken, zoals jij dacht dat het moest. Maar die 
ba llen werden maar niet stijf. We hebben pannen vol ragout moete n 
opeten met z'n allen. Volgens jou hoefde er geen gelatine bij, totdat 
je da t ging navragen bij José. En ja hoor, je moeder maakte ze ook 
altijd met gelatine. Wat waren die bitterballen daarna lekker ! 

Op 12 april 1971 leerde je Anneke kennen. 
Smoorverliefd, vaak uit dansen, op en neer met de t rein 
naar Rijssen, op zaterdag samen met Naatje een to 
Verhalen waar je ons samen met mama over vertel e. 
In jullie verker ingsti jd kreeg je in En ter sa men me• arm een 
ongeluk. Je ha d een ninke hers enschudding . Ma ma ' · am samen 
met Harm en Willemien op ziekenbe_zoek . 

Ze trof daar meerdere dames aan rond je bed. Gelukkig dwong je 
moeder je om een keus te maken. Dat bleek een goede keus . 

Op 19 april 1974 zijn jullie getrouwd. leder jaar vierde je dit met 
rozen voor Anneke . Zo ook afgelopen vrijdag. Al kon je het zelf niet 
meer, je liet het een ander regelen. Samen hebben jullie stormen en 
zonn ige tijden beleeft. 

Vandaag precies 35 jaa r ge leden erd Nicoll e geboren. Jij was de 
eerste die me elk.om heette op de I ere Id. Vanda ag zeg ik jou voor 
het laatst gedag. Da ind i. speciaal, pa pa. 

Op 29 dece mber 1980 erd Est er gebore n. Wat was je vroeger 
ve rliefd op haar blonde • ru llen en sp roe j es. Daar had je het de 
afgelopen 2 maanden nog ge regeld o er en moest je even voelen 
aan de krullen van Es her. Lie e pap, blijf je in de gaten houden dat 
de regen echt an bo en. om ? 

Met ons vi eren hebben e ele jaren fijn gekampeerd . Meestal naar 
Frankrijk, naar de zon. Onden eg op de parkeerplaats deed je samen 
met Esther och endgyrnna ·e . 
Met een bie rtje in je han stond je 's avonds het eten te koken in de 
buitenlucht. Er moesten • el altij d veel sp ullen mee genomen 
worden . Eén vakantie . as dit zo eel dat we helaas het Edammer-
kaasje bij de buren he' ben oeten achterlaten . 

Je hebt ons samen met mama altijd gestimuleerd en bijgestaan 
met raad en daad. Dat zu ll en we ontzettend misse n! Gelukkig 
hebben we Remco en Wilfred aan onze zijde . Wat kon je goed met 
ze overweg! 
Je was zo trots toen Nico lle met Remco trouwde. Samen met Nicolle 
heb je de trouwjurk uitgezocht. Met Remco heb je uren gepraat over 
de computer en jullie hebben elkaar veel geholpen met allerlei klusjes. 



eet n 
he llie 

jne g e I ie •,e n. 
En toe n deren geboren. es. 
Een trotsere opa en oma zijn er niet! Daar stond je dan, huilend met 
die pasgeboren baby op je arm. Het was een ont roerend gezicht! 
Jochem ond het geweldig om met je te vissen. Vooral om alleen 
met je te zijn en lekker te kletsen over van alles. 
Sofie en Loes liepen iedereen voorbij zodra ze jouw in het vizier 
kregen. Vertrouwd kwamen ze dan bij je op schoot zitten om er 
vervolgens niet meer af te gaan! Het afscheid valt ze zwaar, maar 
we zullen deze herinneringen aan jou levend houden! 

Toen kwam in februari, zo'n 10 weken geleden, het moment dat je 
ziek werd en de diagnose kanker werd gesteld. Vol ongeloof hebben 
we als gezin alles aangehoord en beleefd. De artsen waren vol goede 
hoop en zagen nog toekomst. Vol overgave ben je aan de behande-
ling begonnen. Helaas heeft het je alleen maar zieker gemaakt en 
zagen we je hard achter uit gaan. 

Afgelopen zondag was plotseling het moment daar en heb je het 
leven losgelaten. Zoals jij was, alleen, op je eigen wijze, op je eigen 
manier en op je eigen tijd. 
Je te moeten missen valt mama, ons, Remco, Wilfred en ook 
Jochem, Sofie en Loes erg zwaar. Maar we weten dat je ons van 
boven zult helpen. Daar vertrouwen we op! 

Lieve Gerard, papa en opa, 
We houden van je! 
Wie weet tot ooit! 

iedereen bedankt vaar jullie komst! 

Anneke Heerbaart-Zandink, kinderen en kleinkinderen 


