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In dankbare herinnering aan 

Ge~a~usBema~usPe~e~ 
Hij werd geboren te Braamt op 15 juni 1939 
en is overleden, na de Ziekenzalving, in 
"den Ooiman" te Doetinchem op 29 juni 
2001. Op dinsdag 3 juli hebben we voor 
hem gebeden in de parochiekerk bij de 
uitvaart en daarna afscheid genomen in 
het crematorium "De Slangenburg". 

Gerrie, zo heette hij in het dorp, was een 
echte Braamtse en in zijn goede jaren 
actief in het verenigingsleven: bij de car
naval, als tamboer in het tamboercorps, 
bij de schutterij. Twee maal was hij prins 
Carnaval. 
Je kon op hem bouwen; Gerrie was altijd 
bereid om te helpen op zijn eigen vriende
lijke, rustige manier. 
Jarenlang werkte hij bij een gas en water
bouw bedrijf overal in het land tot hij, nog 
vrij jong, wegens achteruitgaande gezond
heid in de WAO terecht kwam. 
Lang heeft hij niet van de rust kunnen 
genieten. Hij werd ziek en was lang in het 

ziekenhuis tot hij uiteindelijk de laatste 
jaren moest doorbrengen in verpleeghuis 
"den Ooiman". 
Het werd voor hem een zware tijd; eerst 
verloor hij een been en later werd ook nog 
het andere afgezet. Maar je hoorde Gerrie 
nooit klagen, ook niet toen zijn verstand 
nog goed was. Ook dat ging achteruit 
maar hij bleef een goede patiënt, dankbaar 
voor de fijne verzorging in "den Ooiman" 
en voor al de steun die hij kreeg van zijn 
familie en vooral van zwager Jan. 
Zijn laatste jaren waren een echte lijdens
weg, maar hij heeft zijn kruis geduldig 
gedragen en nu is ook voor hem de rust 
gekomen, de eeuwige rust bij de Goede 
God die hij op zijn eigen manier trouw 
bleef. 

Voor uw belangstelling bij zijn ziekte, na 
het overlijden, bij de uitvaart en crematie 
zijn we U oprecht dankbaar. 

W. Peeters - Vos 
Joke en Jan 
Miranda en Gert 
Tonnie en Mary-Ann 


