


Ter nagedachtenis aan 

Gerard Reijmer 

echtgenoot van Miny Haarman 
en vader van Ine, Gerard, Rieëtte en Ad. 

Hij werd geboren op 6 december 1926 te Olden
zaal. Na voorzien te zijn van de Sacramenten 
der Zieken overleed hij op 25 augustus 2000. 
Na de uitvaart werd hij op 30 augustus te ruste 
gelegd op de begraafplaats aan de Hengelose
straat. 

Gerard groeide op in De Lutte met zijn twee 
zussen en twee broers. Met Johan en Antoon 
speelde hij jaren in de Harmonie. Hij ging met 
z'n vader naar de steenfabriek. Na militaire
dienst kwam hij in het slagersvak terecht. Hij 
werkte bijna 25 jaar op het slachthuis van 
Oldenzaal en daarna op het politieburo als 
congiërge. Op 23 november 1954 trouwde hij 
met Miny Haarman en het gezin werd verrijkt 
met vier kinderen . Hij was een gevoelige 
man, die zijn emoties niet gemakkelijk uitte. 
Rechtvaardigheid was voor hem belangrijk. 
Veel ziektes heeft hij moeten doorstaan. 
Steeds krabbelde hij er weer bovenop, totdat 
de dokter drieënhalf jaar geleden vertelde dat 
hij kanker had en ze weinig voor hem konden 

doen. Dat was voor hem onacceptabel. 
Geestelijk had hij het erg moeilijk. Hij kon niet 
zien, dat anderen het werk voor hem opknap
ten. liever deed hij het zelf. 
Perfect en netjes wi lde hij alles achterlaten en 
heeft nog veel geregeld. Van reizen heeft hij 
samen met Miny erg genoten, evenals van de 
kleinkinderen, wat allemaal op film is vastge
legd. 
Veertien dagen voor zijn dood was hij nog in 
Nijmegen om z'n 8e kleinkind te bewonderen. 
Houvast had hij aan het geloof. Hij droeg altijd 
een rozenkrans bij zich, evenals een kamme
tje, want ijdel was hij. Hij knokte, tot het laatst 
toe, tot een hartinfarct ervoor zorgde dat er 
een einde aan zijn lijden kwam. 
Wij waren erg trots op hem als vader en opa, 
en willen hem bedanken voor alles. 

"Je laat ons achter in jouw prachtige bloe
mentuin en gunnen jou het paradijs bij God" 

Bedankt papa 
Dag lieve opa. 

Voor de vele blijken van medeleven tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden zeggen wij u harte
lijk dank. 

Miny Reijmer-Haarman 
kinderen en kleinkinderen 


