
Plotseling uit ons leven gedreven, 
blijf je in onze harten leven 



In liefde gedenken wij 

Gerdy Hek 

Gerdy werd geboren op 22 juli 1949 te Azelo. Zij is 
overleden op 10 november 2011 bij Siny thuis aan de 
Floresstraat in Enschede. Op woensdag 16 november 
2011 hebben we afscheid van haar genomen in de 
parochiekerk H. Blasius in Delden en haar daarna 
begraven op het parochiële kerkhof aldaar 

Een betrokken mens is van ons heengegaan . Gerdy 
groeide op in een liefdevol en warm gezin samen met 
haar oudere zus Siny. Zij bracht haar lagere schooltijd 
door in Azelo. Ze roemde vaak haar meester en het 
individuele onderwijs op de kleine dorpsschool. Na de 
Ulo ging ze op jonge leeftijd naar de kweekschool in 
Schijndel, waar ze 4 jaar intern verbleef. Ook Siny 
studeerde daar, ze gingen alleen in de vakanties naar 
huis. Daarna werd ze onderwijzeres in Wierden aan 
de Mariaschool waar ze naast Francien met zusters 
Franciscanessen werkte. Een tijd waar ze vaak smake
lijke anekdotes over kon vertellen. Er brak voor haar 
een moeilijke tijd aan toen haar moeder overleed en 
jaren later haar vader, waar ze een hechte band mee 
had . Ze sprak met veel genegenheid over "ons vader" 
en ze was er trots op om er eentje van Hek te ziJn. 
Dat betekende voor haar dat ze eenvoudig, eerlijk en 
recht door zee was. Gerdy ging het huis uit en vond in 
Borne de plek waar ze jaren met plezier heeft 
gewoond. Gerdy was heel actief in het verenig1ngs-

leven, zoals volksdansen, de Zonnebloem en het koor 
in Delden. Doordat school steeds meer tijd vroeg, 
moest ze keuzes maken. Het koor bleef. Haar familie 
was heel belangrijk voor haar. Ze maakte deel uit 
van het gezin van Siny. Ze was als een tweede moeder 
voor de kinderen van Roel en Siny. Ze was er bijzonder 
trots op dat ze peettante werd van Thijs. Met Thijs 
deelde ze de liefde voor voetbal. Ook kon ze enorm 
genieten van kleinkind Suzanne. Gerdy heeft 42 jaren 
aan school gestaan, gelukkig heeft ze haar 40-jarig 
Jubileum kunnen vieren. Leerlingen van de Maria
school herinneren haar als een juf die streng, maar 
rechtvaardig was. Gerdy heeft altijd genoten van de 
vakanties in Gemmenich met haar familie. Helaas 
heeft zich daar haar ziekte geopenbaard. Na de 
zomervakantie kon ze haar werk niet hervatten. Toen 
werd duidelijk dat Gerdyde ziekte die ze kreeg niet kon 
overwinnen. Ze wilde toch een chemokuur om nog 
een tijd met Siny en de kinderen door te kunnen 
brengen. Dit is haar helaas niet gegund 

Gerdy heeft alle aandacht en zorg van haar collega's 
als zeer bijzonder ervaren. 

Lieve Gerdy, heel erg bedankt voor alles wat je voor ons 
hebt betekend. Je bent onvergetelijk geworden in ons 
leven. We blijven aan JOU denken, je zit voor altijd in 
ons hart 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van Gerdy willen wij u 
hartelijk bedanken. 

Siny en kinderen 


