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Een herinnering aan 

Gerhard van de Straat 
echtgenoot van Jo van de Straat-Bos 

Geboren 13 augustus 1931 te Lonneker. 
Overleden 25 oktober 1998 te Glanerbrug, 

na op 18 oktober thuis het Sacrament van de 
Zieken te hebben ontvangen. 

Na een plechtige Eucharistieviering in de 
O.L.V. van de Allerheiligste Rozenkranskerk 

te Glanerbrug vond op 29 oktober de crematie 
plaats in het crematorium te Enschede. 

Jij zorgde voor onze saamhorigheid 
dat was je alles waard. 
Je was nog niet bereid 

maar had het wel aanvaard. 

Graag had hij er nog wat jaren bij gehad. Nog 
zoveel plannen en ideeën had hij in zijn hoofd, 
nog zoveel om voor te leven. Enthousiast voor 
zijn vak, toegewijd aan zijn gezin, gek op zijn 
kleinkinderen . Het welzijn van zijn gezin gin9. 
hem voor alles. Zijn gezicht straalde altijd als hij 
in zijn eigen huis zijn kinderen en kleinkinderen 
om zich heen had. 
Als er iets was waar hij een hekel aan had, was 
het ruzie in de tent en daar was hij ook heel dui
delijk in. In zijn huis werd niet "gevochten", ofwel 
in zijn eigen woorden: "Gin geneul". 
Saamhorigheid, elkaar bijstaan was zijn credo. 

Zo kon hij intens genieten van het vissen met 
drie generaties en was voetbal kijken voor hem 
een familiefeest. 
Als je in onze huizen rondkijkt en je ziet iets 
fraais van hout, dan is de kans groot dat het van 
zijn hand is. Kunstenaar als hij was in zijn vak, 
zijn het stuk voor stuk juweeltjes. Zo laat hij voor 
ons allemaal iets tastbaars achter. 
De laatste jaren zijn niet altijd even gemakkelijk 
geweest. Zijn lichaam liet hem nogal eens in de 
steek en hij vond het vreselijk om afhankelijk te 
zijn van de verzorging van anderen. Tot op het 
laatste moment dacht hij eerst aan anderen en 
dan pas aan zichzelf. Juist in deze periode heb
ben we samen de vruchten geplukt van onze 
saamhorigheid en positieve instelling. Zijn dank
baarheid ging in deze periode ook heel sterk uit 
naar zijn vrouw. Zijn manier om die dankbaarheid 
uit te drukken was ons als kinderen te zeggen: 
"Jullie moeder is toch zo handig, daar ben ik vre
selijk dankbaar voor". Wij kinderen kunnen ons 
daar alleen maar van harte bij aansluiten. 
Daarom waren de laatste weken, hoewel een 
verdrietige periode, ook een fijne periode. We 
hebben de kans gehad uitgebreid en op een fijne 
manier afscheid te nemen. Er werd niet geklaagd 
en samen hebben we er het beste van weten te 
maken. 

Gerhard, je laat een vreselijk dankbare familie 
achter, we zullen je missen. 

Jo, kinderen en kleinkinderen. 


