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hcrinnt!rÎnl{ t1.1n 

Gerrit 
Loo huis 

l lij werd l!eborcn op 21 Jecemti.:r 193.'i k ..\lb.:·ri;m Op 
9 januari 19n:i huwd" hij md Siny l'"kr,. 7.iJ kregen 
tw.-e dochter> Esther en l::wline en waren hcd gduk
kil! met elkaar. T enl!e,·oll!e \'an een kurk slol'CnJc 
ziekt<> owrkeJ h1J op lî Jecemli.:r 1991i in hd 
Twentebori; 7.1ckcnhuis te ,\lmdo. Op z11n wr1,1arJ.ig 
en tewns de dal( waarop zijn ~Jnjf 25 jaar btostonJ. 
hebben \\"e hem 1'el!rawn op het parochide kerkhof 
\'an .\lberl!en. 
Gerrit werd i;ehoren in een l!ezin \'an nei;en kinJer.:n 
aan Je Zondermanswel! s te ,\lberl!en. HiJ was d.- Jong
ste broer .• \Is kmd was hij al i;ek \'an >kutelen. Hij fat
senmaker \'leerbos heeft hiJ \'eel er\'arini; ON?tdaan. Na 
zijn opleiding werkte hij in wr,chillende bedrijwn als 
monteur. Ondertussen had hij zijn \'rouw leren hnnen 
en ginl! met haar een i;elukkil! huweliJk aan. Op 21 
december J9îl hegon hiJ sunw1 met Siny een eigen 
bedrijf in wrkoop en reparatie 1·an heftrucks aan 1.k 
l laghoeksll'el!. Ze hebhen samen harJ i;!ewerkt voor 
hun bedrijf dat steeds i;roter werd. Later zei hij met 
gepaste trots: "Ik ben hei;onnen in Je open lucht." In 
1980 verhuisde zijn bedriJf naar de v.d. l loopweg. Op 
lî december 1994 i;!inl! zijn i;!rote droom in vervulling. 
te mogen wonen in een mooi huis met tuin en e<ir
poorl. 
l lij voelde zich daar heel l!elukkii; en stonJ zichzelf toe 
nu ook wat l'an hd leven te gaan genieten. \\'erken in 

de tuin. met Siny rondtoeren op een zware motor en 
11rote reizen maken o.a. naar Amerik;i. Zdfs werd hij 
als sponsor l'an Herades en Achillcs 12 nog een vurii;e 
voetbalfan. 
.\Is zakenman was hij geslaagd. Met veel ge\"oel voor 
perfectie en handel heeft hij zijn bedrijf gdcid en gro<>l 
gemaah1 samen met zijn vrouw. Alles o\'crlcgde hij md 
haar en ,·roeg haar dan: "l loe liekt oe dat. Sien' · 
Ook had hij een hechte oond met zijn do.:htcrs. 11 ij wa> 
\'OOT hen een echte \'ader: altijd bereid tot een gc,;prek 
o\'cral over. l lij i;af zijn menini; nuchter en eerlijk en 
als je toch je eii;en mening \'oli;de wist hij ook JJt k 
respecteren . .\laar pakte dat soms niet gncJ uit JJn zei 
hij: "Zie je wel \•ader heeft toch gelijk~" 

:\u hij er niet meer 1s. mi'-~" wij hem zeer Hij wa>
\'OOr zijn gezin en vde anderen "een man Uil duiunJ", 
met een groot wrtrouwcn in mcn,en. nuchkr en ca· 
lijk.temperamcnh•>I. maar •~>k rustl!evend. altijd 
bereid om te helpen. Soms kwam zijn eerlijke mening 
wat hard O\'er. maar toch wist iedereen hem te waardt" 
ren. want je \\Ïst wat je aan hem had. Hij was een man 
op \\'ie je kon bouwen. Zijn laat;,tc woorden zullen we 
nooit \"ergeten: "Ik hen 1.0 moe. ik kan niet meer. Maar 
jullie moeten \'erJcr. Maak er wat \'an en geniet 1·an het 
le,•en." 
Zeer teweden en l'OI owrilave guf hij zijn le\•en terug 
aan zijn Schepper met de woorden: "Zo is het l!oed." 

\'oor uw belangstelling en medekven tijdens zijn kort 
stondige ziekte en na 7.ijn overlijJen zeggen wij u onze 
oprechte dank. 
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