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Ter herinnering aan 

J.G.M. Gan) Rekvcldt 

Geboren: 6 april 1921 re Delden 

(), crleden: lï december 2007 te Delden. 

l Jij ZfJI alk tranen l'tJn hun Of!fll afu.i<s;n en "' ""'"' ZfJI 
11i.tl meer ':\f;i'I. 
(Openbaring Johannes 2 l -J 5a.6b-7) 

Ee11 warme, zorgzame man. met grote liefde Yoor zijn 

wouw Cato (op 3 juli 2007 o\·crleden) en zijn kinderen 
en kle inkinderen, met een g root gevoel , ·oor 
'crantwoordelijkbeid. Sommige mensen <lic hem 
dierbaar waren hebben deze laatste kwalificatie wel 
eens als 'te' ernren: je \\~St altijd wat je aan bc:m had. 
Je kon op hem bouwen, hij wu je niet in de steek 
laren. Zijn intenties waren integer. l lij genoot zichtbaar 
Yan zijn familie. w-a~ trot~ op :ájn vrouw. 
De kcrstctentjes, het vieren ,·an Sinterklaas - , ·ooral 
het maken ,·an lange gedichten - Yoml hij erg gc:zellig. 
Hij geloofde sterk in bepaalde normen en waarden, 
maar als hij anderen niet kon m-crtuigen was het ook 
goe<l; hij liet mensen in hun waarde. Praten o,·er zijn 
eigrn gevoel ging hem niet zo makkelijk af: "Het komt 
zoals het komt, en dan zie ik het wel. Je \-cran<lert er 
toch niets aan." iedereen die hem de laatste jaren heeft 
meegemaakt, ken t deze ui tspraak \·an hem 
ongetwijfeld. En "Ik weet wie ik ben en wat ik kan 
en <lat moet maar goe<l zijn."llij errner daarbij in zijn 
1c,·cn 1·eel steun aan zijn geloo f. Hij was een harde 
werker, in de winkel en later bij het ontwikkclc:n en 
ge,·en nn lessen op her gebied rnn aardappelen, 
groenten en fruit. Ook """ hij een fcn·em schaker, 
<lat Delden een schaakclub heeft is mede aan hem te 
danken. 
Dit alles kenmerkte de pa en opa van wie wc ziels,·ccl 
hielden - én houden. 

Roberc en Maqolein, Tonnie en Ba.; Carla en Leo, 
Susanne en Barbara (en Jasper); Marijke en Roel, 
1\fark (en Cri~tiane) en 1\foniek (en Bert). 


