


In dierbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Jozef 
Sanders 

* 16 april 1939 t 29 augustus 2008 

Gerard is geboren op 16 april 1939. Hij groeit op aan de 
Oude Deldenerstaat (inmiddels Beemd) in Borne samen 
met broer Jan en zussen Ans en Ria. In het ouderlijk 
huis heeft Gerard zijn hele leven gewoond. 

Op 19 jarige leeftijd begint Gcrard's militaire dienstplicht 
bij de Infanterie te Roermond. Na zijn dienst gaat hij 
werken op de tekenafdeling bij Dikkers in Hengelo . In 
de acht jaar dat hij hier werkt, rondt Gerard de MTS
avondopleidingen werktuigbouw en bouwkunde af. 
Een voorbeeld van de ijver en discipline die hem zo 
typeren. Aansluitend op het tijdperk Dikkers werkt 
Gerard via constructie- en ingenieursbureaus voor 
opdrachtgevers als TH-Twente, NAM, Stork en .Akzo. 
Zijn gevarieerde leven wordt verder verrijkt als hij de 
O ldenzaalse Ria Vastert leert kennen, met wie hij op 17 
februari 1972 trouwt. 

Als Karolien (1975) en Luuk (1976) worden geboren, 
beseft Gerard dat de gezinssituatie gebaat is hij een 
vaste werkgever. Hij treedt in dienst bij Almelose 
Woningstichting St. Joseph, waar hij to t aan zijn VUT 
in 2001 in verschillende functies werkt. ln die jaren 
geniet Gerard van zijn opgroeiende kinderen en kan hij 

voor de huishouding volledig vertrouwen op R..ia . Vanuit 
zijn overtuiging dat je niet voor niets wordt geboren, 
wijst hij zijn kinderen op het belang van inzet en oprechte 
interesse. Samen met Luuk loopt hij vele bouwprojecten 
af, terwijl Karolien bij Ria achter de naaimachine wordt 
klaargestoomd voor het modevak. Ook zijn belangstelling 
voor de natuur en de sport brengt hij o ver op zijn 
kinderen. 

Naarmate Gerard ouder wordt, nemen de lichamelijke 
ongemakken roe. Oogoperaties, een kaakoperatie en 
periodes met hinde rlijk e hoofdpijn ta rten hem . 
O ptimistisch als hij is, gaat hij hier niet onder _gebukt. 
Veel belangrijker vindt hij de geboorte van zijn eerste 
kleinkind Manouk (2006). Juist als hij denkt het ergste 
te hebben gehad, slaat in maart van dit jaar het noodlot 
toe. Enkele dagen na de geboorte van zi jn tweede 
kleinkind Job wijs t ee n MRI-sca n uit da t Gerard 
ongeneeslijk ziek is. De achteruitgang die toen is begonnen, 
heeft hij omringd door lieve zorg en gesteund door zijn 
geloofsovertuiging kunnen doorstaan. Uiteindelijk heeft 
Gerard thuis in vrede zijn ogen gesloten. Zijn naasten 
kunnen kracht putten uit het feit, dat Gerard zijn ongekend 
positieve instelling tot het einde toe heeft weten vas t te 
houden. 

'1>ap, ive zj;n trots op je!" 

Ria Sanders - Vastert 
Karoli en en Antoine 

Luuk en Wendy 
Manouk, .Job 

Borne, 3 september 2008 


