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In grote dankbaarheid denken wij terug aan 

Gerardus Everhardus Antonius Pikkemaat 
Op 17 april 1922 werd hij te Agelo geboren 
en overleed geheel onverwachts op 9 maart 
1988 te Agelo. Wij hebben hem na een 
plechtige uitvaartviering te ruste gelegd 
12 maart d.a.v. op het r.k. kerkhof te Oot
marsum. 

Gerrit. jij bent plotseling uit ons midden 
heengegaan. Ook wij hebben van heel na
b!i moeten meemaken hoe totaal onver
wacht de dood kan komen. Jij bent niet in 
de gelegenheid geweest om een woord van 
dank van afscheid te spreken. 
Dagelijks ondervond je de aandacht, de 
grote zorg. die er voor jou altijd geweest 
is. Daarom voelde jij 1e helemaal chuis bij 
ons. moeder. Marietje en Johan. Je weet 
hoe be1orgd je moeder altijd voor jou is 
geweest. In haar hoge ouderdom zal zij 
1ouw sterven moeten leren verwerken. 
Maar al te goed beseffen wij het gezegde: 
.De mens wikc. maar God beschikt". 
Gerrie was altijd vriendel!Jk voor iedereen, 
had een vrolijk, opgeruimd karakter. In hec 
afgelopen jaar vierde hij thuis met vele 

anderen zijn 65ste verjaardag. wat hij heel 
fun heeft gevonden 
Ondanks zijn niet al te scerke gezondheid 
probeerde hij volop dienstbaar te z!Jn Hij 
hielp mee bij de verbouwing van de boer
derij. want Rudy en Irma zouden er bij 
komen wonen. H[j zag uit naar de crouw
dag van Ellen en Tonny. 
Gerrit, je leven is jammer genoeg voorbrJ 
en wij willen jou bedanken voor alles wat 
Jif voor ons en voor anderen hebt gedaan. 
Wij zullen je in ons huis missen want je • 
bent zo vele jaren bij ons geweest. 
V. ij geloven echter dat Jij nu verder zal 
leven bij God, die JIJ in je leven gelukkig 
niet vergeten hebt. Hee is voor ons een 
troost dat aan jouw heengaan toch een 
weerziens verbonden is. 

Graag danken wij allen voor de belang
stelling het meeleven. ondervonden gedu
rende deze droevige dagen. 

M. H. Pikkemaat-Wiegink 
Marietje en Johan 

Agelo. maart 1988 


