
Dank, goede vrienden, voor al het mooie 
dat wij samen beleefd hebben. 



In herinnering aan 
Gerardus Johannes Pazie 

Hij werd op 18 april 1927 in Raalte gebo
ren. Onverwacht overleed hij op zondag 
29 juli 1990 op 63-jarige leeftijd. Donder
dag 2 augustus hebben wij tijdens een H. 
Mis afscheid van hem genomen. Daarna 
hebben wij hem te ruste gelegd op het 
R.K. kerkhof van zijn woonplaats Heino. 

Van beroep was hij smid. Als lasser en ma
chinebankwerker werkte hij meestentijds 
in Zwolle. Hij deed zijn werk trouw en 
toegewijd. Mede als gevolg van tobben 
met zijn gezondheid maakte hij zo'n vijf 
jaar geleden gebruik van de V.U.T. rege
ling. Hij was vrijgezel. Hij verkoos zich niet 
aan één iemand te binden. Lange tijd bleef 
hij in het ouderlijk huis aan de Brinkweg in 
Heino wonen bij zijn ouders. Later toen 
deze overleden waren, trok hij met zijn zus 
Trees en haar man mee naar de Kruze
brink. Bij hen kreeg hij zijn natje en zijn 
droogje. Bij hen had hij zijn thuis. 
Hij was een goed iemand. Thuis wat stil en 
op zichzelf. Hoewel hij regelmatig last had 
van een hoge bloeddruk klaagde hij nooit. 

Hij trad niet op de voorgrond, maar wan
neer je een beroep op hem deed, was hij 
bereid je te helpen. 
Hij hield van dit leven. Vooral van lezen en 
van de gezelligheid, die hij trof bij het 
kaarten en bij de voetbal. Maar al te vaak 
bevond,hij zich in een kantine of langs de 
lijn. 
Tot hun grote schrikvonden zijn huisgeno
ten Wim en Trees hem. Op die warme 
zomerdag van 29 juli heeft de dood hem 
tijdens de slaap overvallen. 
Zijn verlies geeft een leeg en verdoofd 
gevoel, maar wij mogen ervanuitgaan dat 
hij zelf geen angst en pijn heeft gehad. 
Gerard, het is vreemd zonder jou. Bedankt 
voor alle goeds dat je voor ons hebt bete
kend. 
Wij bidden dat je rust hebt gevonden in 
Gods eeuwige Vrede. 

Wij danken U voor Uw medeleven 
en blijken van belangstelling. 

Namens broers en zusters, 
Kruzebrink 58, 8141 WE Heino. 


