
Wat je voor ons betekende 
vergeten wij nooit. 



Ter nagedachtenis aan 

Gerrit Nadorp 
Geboren te Hengelo op 20 september 1926 

Overleden te Hengelo op 27 januari 1993 

Het is bekend dat sportvissers een vast •stekkie" 
hebben als ze vissen. Zo was het van Gerrit bekend 
dat hij meerdere vaste 'stekkies• had. Dit kwam 
ook, omdat hij niet alleen zijn plezier bij het vissen 
vond. 
Toen hij nog werkte, waar hij zich van de vroege 
ochtend tot de late avond inzette, probeerde hij 
zich na werktijd op allerlei manieren te ontspannen. 
In die tijd ontstonden de kontakten, waar hij met 
name na zijn vertrek bij Delta zo'n plezier van had. 
Zo kon je Gerrit op de Houtmaat vinden, bij een 
dagje jagen, bij de aktiviteiten van kegelclub "Houdt 
hout•, of aan het water op één van zijn visstekkies. 
Gerrit was een mens die hield van de natuur. Hij 
kende vele soorten vissen en vogels, hij hield van 
zijn geraniums en vlijtige liesjes en ook het kweken 
van tomaten en zelfs een enkele keer van aardap
pels had zijn aandacht. 
Naast het leven in de natuur verlangde hij erg naar 
het samenzijn met anderen. Graag mocht hij de 
kaasboer in Hengelo, en later in Oldenzaal, al 
pratend een handje helpen. Kontakten met ande
ren, 'n helpende hand en zorg voor de naasten 
gingen voor Gerrit samen. Hieraan kon je zien, dat 
het hem goed deed. Ook het samenzijn met Yvonne 
en Monique maakte hem tot een blije mens. 

~anneer je Gerrit ook kon zien genieten, dan moest 
Je met hem aan tafel gezellig en lekker zitten te eten. 
Op die momenten kon je zien, dat hij het goede van 
het leven zeer waardeerde. 
~et is daarom voor hem erg triest geweest dat zijn 
eigen leven hem langzaam in de steek liet. Beetje 
na beetje moest hij inleveren; vooral de laatste jaren 
was dat het geval. 
Het was voor hem dan ook geweldig fijn dat hij bij 
Mariëtte en Lidy in die jaren zijn vaste •stekkie" had 
gevonden. 
iedereen die zich Gerrit uit die tijd herinnert weet, 
dat zijn vaste "stekkie" op de bank in de woonka
mer was. Dit beeld maakte Gerrit voor ons tot een 
zorgzame vader en schoonvader, een lieve vriend 
en huisgenoot en een fijne broer en zwager. 
Dit beeld zal blijvend in onze herinnering zijn. 

Wij zijn bijzonder gesteund door uw aanwezigheid 
en troostende woorden. 
Daarvoor danken wij U oprecht. 

Yvonne en Ruud 
Monique 
Mariëtte en Lidy 
Familie Nadorp 
Familie Kolbrink 


