


In herinnering aan 

Çerrit :Nijfaná 

Geboren op 30 januari 1935 te Enschede. 
Overleden op 3 november 2013 te Glanerbrug. 

Gerrit werd geboren op 30 januari 1935 in een gezin met 
drie jongens. Toen hij 26 was leerde hij tijdens een 
bruiloftsfeest zijn vrouw Rikie kennen. Op 22 januari 
1963 trouwden ze en gingen wonen in het ouderlijk huis 
van Rikie aan de Bentstraat 99. Op zijn eigen verjaardag 
twee jaar later werd zoon Erwin geboren. 

Na enkele jaren in Nederland gewerkt te hebben ging hij 
aan de slag in Duitsland. Daar heeft hij meer dan veertig 
jaar hard gewerkt in de drukkerij. 

Hij was door zijn karakter niet erg gemakkelijk in de 
omgang. Hij kon zich niet goed verplaatsen in de 
gevoelens van anderen. Dit leidde regelmatig tot flinke 
spanningen binnen het gezin, de familie en zijn naaste 
kennissenkring. 

De laatste jaren ging zijn gezondheid in stappen 
achteruit. Enige tijd nadat diabetes werd vastgesteld 
kwam hij langdurig in het ziekenhuis te liggen vanwege 
een amputatie van zijn onderbeen. Na een moeizame 
langdurige revalidatie verdween zijn levenslust 
langzaam maar zeker. 

Hij wilde graag zijn dingen rondom het huis blijven doen, 
zoals de tuin en het onderhoud, maar dat ging 
moeizaam. Hij was een liefhebber van mooie auto's, 
vroeger zei hij al: "ooit wil ik een Mercedes". Dat was 
ook inderdaad zijn laatste auto. Na een ongeluk thuis in 
de garage, zag hij zelf in dat het niet meer verantwoord 
was om te blijven autorijden . Een scootmobiel gaf hem 
daarna nog enige mobiliteit. 

Doordat hij nog wel zelf voor het eten kon zorgen en 
zaakjes kon regelen, konden ze mede door de hulp van 
hele lieve buren en naaste vrienden, en door voldoende 
thuiszorg, nog zelfstandig blijven wonen. 

De afgelopen vier weken lag hij vanwege een hartinfarct 
en een hartoperatie, continu op de intensive care. Door 
voortdurende complicaties bleef vooruitgang in het 
herstel uit. Afgelopen zondagmiddag is hij aan een 
acute hartcomplicatie overleden. 

We hopen dat je nu je rust hebt gevonden. 

Wij willen u oprecht bedanken voor alle steun en 
medeleven na het overlijden van Gerrit, mijn man, mijn 
(schoon)vader en onze opa. 

Rikie, Erwin, Hélène, Larissa, Celine 


