
In dankbare herinnering aan 

t 
Gerard Olde Hensken 
"Gait van'n Prood" 

echtgenoot van 
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Hij werd geboren op 12 oktober 19 54 en is overleden op 
4 augustus 2002. beide te Ambt Delden. De uil\'11811 
vond plaats op 8 augustus in de St Stephanuskerk te 
Bomerl>rock. waarna we hem op bet kerkhof aldaar 
hebben begraven. 

Gerard werd geboren als 9• kind in een gezin dat JS 
kinderen ging tellen. Zijn vader en moeder hadden samen 
een boerderij. In zijn jonge jaren had hij op de boerderij 
een grote liefde gekregen voor bet boerenleven en de 
naruur. Hij ging dus naar de lagere landbo""'"SCbool. Vanaf 
zijn t 6• jaar trad hij in de voetsporen van zijn vader. 
Samen met zijn vader werlcte bij met veel plezier op de 
boerderij. Hij was een buitenmens en hield van dieren. frti 
hield van de kleinschaligheid en wilde geen groot en 
modem bedrijf Hij was een boer in ban en nieren; zijn 
"'erk was zijn hobby. In 1975 ontmoene hij Heny, een 
jaar later werd Monique geboren. Op 4 december 1981 
trouwde Gerard met Hctty. Ze gingen wonen in de "'oning 
naast de boerderij In 1986 werd Linda geboren. Als vader 
was hij best streng, maar vooral rechtvaardig. Hij was 
beschermend, maar liet zijn kinderen vrij om te kiezen wat 
ze wilden. frti was de spil van de boerderij, zijn fam1ie en 

de buurt Hij bad een duidelijke kijk op zaken. Draaide 
neigens om been. Had zijn eigen standpwiten en je moest 
van goede huize komen om hem op andere gedachten te 
brengen. Voor hem ging het altijd om wat noodzakelijk 
was en functioneel. Wilde ook pas iets nieuws als bet echt 
nodig was. Hij leefde sober en zag dat als een uitdaging. 
Ve_rzamelde de wereld om zich heen aan materialen die hij 
~rt nog zou ~ g~bruiken. Tien jaar geleden viel hij 
l!Jdens bet snoeien mt een boom. Hierna zag bij de 
werkelijkheid anders dan daarvoor. Hij relativeerde meer 
en zijn vragen wenleo kritischer. Gerard hield niet van 
uiterlijk vcrtOOn. Het innerlijk vond hij bclangrijlm. Hij 
was een man van discussie, maar hield niet van lege 
gesprekken. Gerard zocht zijn eigen ritme; bij liet zich niet 
Stw'eo en leefde op zijn eigen manier 
Op vakantie gaan was aan hem niet besteed Voor hem 
waren de boerderij en de omgeving de vakantieplck. Hij 
genooc van een fietstocht of wandeling in de naruur. 
Ondanks dat vond hij het niet erg dat zijn gezin er wel op 
uit trok; hij gunde bet ze van ha11c. Terwijl Hctty met de 
kinderen en baar familie een weekend wea was, werd 
Gerard erg z.iek. Hij stierf plotseling in zijn slaap. Gerard 
werd slccbts 47 jaar. Ontroostbaar, dat wc de kracht 
mogen vinden dit arote verlies te mogen dragen. 

Graag willen we u bedanken voor uw medeleven dat wij 
hebben ondervonden na het sterven \'1.n Gerard. 
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