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Dankbare herinnering aan 

GERARD LANKHORST 
echtgenoot van lni Hermans 

Hij werd 29 juni - 1922 te Emmen geboren . 
Op 12 februari 1983 is hij onvoorzien overleden. 
Na een plechtige uitvaartdienst in de Pauluskerk 
te Emmen hebben wij op 17 februari 1983 van hem 
afscheid genomen in het crematorium te Assen. 

Gerard Lankhorst is niet meer in ons midden , 
zijn naam is herinnering geworden . Een herin
nering die gevuld is met alleen maar fijne 
gevoelens. 
Van karakter was hij blij, opgewekt en pro
bleemloos, altijd bereid tot helpen en vreselijk 
eerlijk, bijna te eerlijk: zelfs het kleinste leu
gentje om bestwil was hem onbekend. 
Deze uitermate hoge betrouwbaarheid veron
derstelde hij ook bij anderen: hij vertrouwde 
letter lijk iedereen. Bij alles wat hij deed was 
zijn inzet volledig. 

Bij de gemeentelijke dienst begon hij onderaan 
en eindigde boven. Dit klimmen op de carrière
ladder moet mede zijn veroorzaakt omdat hij 
zo'n positieve man was. Slagen in het leven 
ging bij hem nooit ten koste van medemensen. 
Wat hij ook deed, het ging hem altijd om de 
mensen. Hij maakte nooit slachtoffers, integen
deel: ook in zijn werk heeft hij meer dan eens 
mensen in bescherming genomen. 

Hij is voortijdig met pens ioen gegaan, zodat hij 
de laatste twee jaar thuis was. Dat vraagt een 
geweldige omschakeling in je leven. Niet ieder-

een kan zo'n verandering verwerken. In huize 
Lankhorst heeft het geen enkel probleem opge
leverd: het zijn twee schitterende jaren gewor
den die voor zijn vrouw onvergetelijk zijn, en 
waarin zijn kinderen pa hebben leren ontdekken 
als levensvriend. Twee jaren bovendien waarin 
hij zelf tijd kreeg voor zijn vele hobby's. 

Op 12 februari 1983 heeft een acute hartaanval 
een eind gemaakt aan zijn leven. In een onder
deel van een seconde werd het hart stil gezet 
van iemand die zo hartelijk heeft geleefd. Zijn 
naam is herinnering geworden. 
Gerard Lankhorst: een naam om niet te vergeten. 

Bij het plotse l inge overlijden van mijn 
man en onze vader mochten wij veel 
blijken van mee leven ontvangen. 
Het heeft ons goed gedaan en getroost. 
Graag willen wij u van harte danken. 
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