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In liefdevolle herinnering 

Gerrit Moekotte 
Gerhardus Franciscus Maria 

"Gaat van 't Höske~ 

Gerrit werd geboren op 11 januan 1937 te Hengelo 
en is op 22 juni 2008 thuis, in het bijzijn van ons 
allen. te Oldenzaal overleden 

Oldenzaal was voor Gerrit "thuis'" Over een vakantie
bestemming hoefde Gerrit niet lang na te denken 
Zet mij maar met een borrel in een luie stoel onder 
" 'n Oale Griez'n" Gerrit was geen wereldreiziger. 
Hij zocht zijn geluk dicht bij huis, bij Lies, zijn 
kinderen en zijn kleinkinderen. Hij kon zijn geluk 
niet op toen hij een eigen moestuin kreeg. Het hele 
jaar door was Gemt bezig om van allerlei groenten 
en lekkernijen te verbouwen. De meest befaamde 
groente waren zonder twijfel "de bonen van pa". 
Wanneer je thuiskwam en er hing een plasticzakje 
aan de deurknop, dan was pa geweest. Hij fietste 
door half Oldenzaal om bij ons zijn groente langs te 
brengen. Gerrit heeft zelfs nog een keer een "heilige 
boon" uit de grond weten te toveren 
Deze ontdekking heeft nog een vermelding gekregen 
in 't Boeskoolhöfke. 

Het geluk dicht btJ huis zat hem ook an zijn muzikale 
talent. Elke donderdag avond was Gerrit te vinden 

in de Plechelmus om daar te repeteren met het koor. 
Zingen was zijn lust en zijn leven 
Na de repetitie werd er een borrel gedronken bij 
Café Jantje, het stamcafé. Gerrit heeft een onder
scheiding gekregen, toen hij zijn 40-jarig jubileum 
kon vieren als zanger van het Plechelmuskoor. 

Alles dicht b1J huis, dat was hem 't liefst. Maar soms 
moest hij wel eens met de auto. Voor zijn vrouw Lies 
was het altijd een verrassing met welke auto Gerrit 
haar kwam ophalen. Altijd weer een andere. Saai 
was het in ieder geval niet. Maar fietsen was voor 
Gerrit en Lies samen, toch een beter alternatief. 
Ze hebben heel wat kilomet~ afgelegd Op de fiets 
naar Den Haag! Hoelang ze erover hebben gedaan is 
niet bekend, maar dat het einddoel is behaald is zeker. 

Gerrit had het leven lief. Hij was er altijd voor Lies 
en de kinderen. Voor de kleinkinderen was een 
feestje bij oma Lies en opa Duif altijd iets speciaals. 
Gerrit was bescheiden maar ook trots. Trots op 
zijn gezin waarvan iedereen zijn of haar plek heeft 
gevonden. 

Gerrit, je hebt het leven losgelaten omdat het niet 
meer ging. Wij laten je los, maar niet in onze 
gedachten 

Bedankt voor uw belangstelhng en medeleven. 

De familie . 


