
Dankbaar gedenken wij 
Gerard Lokate 
echtgenoot van 
Tina Voskes 

Hij werd 15 oktober 1959 te Heeten geboren 
en 18 mei 1994 is hij van ons heengegaan. 
Wij hebben zijn lichaam 21 mei begeleid naar 
het crematorium te Zwolle. 

DANKBETUIGING 
Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man en onze papa danken wij u van har
te. 

Tina Lokate-Voskes 
Alexandra 
Robin 

Plotseling is deze lieve man en papa door een 
noodlottig ongeval uit ons midden weggeroe
pen. Gelegenheid tot afscheid nemen, kregen 
wij niet meer. Wij zijn allen diep verslagen en 
verdrietig en onze woorden zwijgen. 
Waarom moest Gerard dit gebeuren en moe
ten wij hem nu al missen, zo vroeg en nog zo 
jong? Waarom worden Tina en haar familie 
opnieuw getroffen door een zware slag? Hoe
lang kunnen schouders van een mens zoveel 
pijn en leed dragen? 
Op deze vragen vinden wij nergens antwoord. 
Soms bekruipt ons een gevoel van mach
teloosheid en opstandigheid. Door onze tra
nen heen zoeken en tasten wij naar kracht en 
troost bij elkaar en wij durven als christenen 
geloven dat Gerard over de grens van de 
dood verder leeft. 
Bijna 5 jaar was hij met Tina getrouwd. Hun 
huwelijk straalde echt geluk uit. Zijn vrouw en 
kinderen Alexandra en Robin betekenden al
les voor hem. Altijd was hij bereid om ieder
een te helpen en hij hield van een grapje. Op 
het bedrijf was hij een heel fijne en toegewijde 
collega. Daarnaast kon hij genieten van de 
natuur, vooral als zij samen gingen wandelen 
en fietsen. Ook was hij een vriend van de die
ren in en bij zijn huis en keek hij graag naar 
het voetballen op het veld en op de t.v. 

Gerard, we zullen jou heel erg missen, vooral 
Tina, Alexandra en Robin. 
Maar je leeft voort diep in ons hart en in vele 
mooie herinneringen. 


