
Ter dierbare herinnering aan 

Lambertus Gerhardus Hoek 
(Hoeks Gemard) 
weduwnaar van 

Maria Johanna Gesina Grob 

Hij werd geboren op 27 augustus 1922 
te Deurningen. Hij is gestorven op 

8 februari 2001 te Deurningen. 

We hebben hem na een gezongen 
uitvaartviering begeleid ter crematie naar Almelo 

op 12 februari. 

De jeugd van pa werd getekend door het vroege 
verlies van zijn vader. Hij trok toen veel met zijn opa 
'Krukkers Dieks" op. Al vroeg moest er wat 
verdiend worden en naast het werk op de kleine 
boerden) van zijn moeder ging hij in de spinnerij 
werken. In 1948 trouwde hij met Marle Grob en in 
• 'n Brook" kwam een jong gezin met vijf kinderen. 
We bewaren fijne herinneringen aan onze jeugd. 
Pa ging vaak met ons fietsen naar de familie, later 
wel eens op de brommer naar Zutphen. Om 
gezondheidsredenen moest pa na zo'n 27 jaar al 
stoppen met zijn baan. Thuis werd hij een beetje 
hobby boer. Allerlei stuks vee, waaronder schapen, 
sierganzen en eenden, werden gehouden en goed 
verzorgd. Pa hield ontzettend van alles IO de natuur 
en daarbij was hij een "zomermens". 

Dat leven met alle dieren In 'n Brook was hem alles 
en uit de moestuin haalde hij van alles voor hem· 
zelf en de kinderen. Ook voor zijn vijftien kleinkin· 
deren had hij bijzondere belangstelling. Hij was een 
bescheiden man, die niet van grote dure woorden 
hield. Hij was een man die al het onrecht In de 
wereld heel moeilijk kon verdragen. Hij worstelde 
daarmee en probeerde zich er voor af te sluiten. De 
tv ging steeds minder aan. Pa heeft lang zorg 
besteed aan zijn vrouw Marie. Toen zij was gestor
ven kwam hij in een moeilijke periode. Dikwijls 
zocht hij weer zijn bijzondere vrienden op. En hij 
was ook ingenomen met de gastvrijheid van het 
jonge gezin naast hem. Regelmatig kon hij dan nog 
vele oude verhalen vertellen en hen inleiden in de 
mooie dingen van de natuur. Toch werd hij steeds 
vermoeider en toen hij de slechte prognose van zijn 
ziekte hoorde heeft pa heel bewust de •regie" In 
handen genomen. Zijn dieren heeft hij voor het 
laatst gevoerd. Zijn ziekte benam hem snel alle 
kracht, maar er is nog een nieuwe kazarkagans 
gehaald zodat dat paartje weer compleet was. 
Heel rustig nam hij van leder op zijn eigen manier 
afscheid en in de nacht is pa rustig gestorven. We 
hopen, dat je nu met ma weer samen mag zijn! 

"Pa bedankt, dat je zo onze pa was" 

We willen graag alle mensen bedanken die pa 
gesteund hebben in zijn laatste levensperiode en 
met ons hebben meegeleefd rond zijn overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 


