
Gerard Strootman 

1932 - 2016 



t In liefde gedenken wII 

Gerard Strootman 
weduwnaar van Dini Strootman - Vorgers 

* Lonneker, 25 september 1932 
t Enschede, 1 november 2016 

Gerard is geboren en getogen aan de Vergertweg 
in Lonneker in een gezin met zes kinderen. Hij 
ging als 15-jarige werken bij firma Dalenoord aan 
de Deurningerstraat, later Dalcom Elektro bv waar 
hij meer dan 40 jaar heeft gewerkt, in 1952 heeft hij 
tijdens het 'Bal' bij Pentrop zijn Dini leren kennen. 
Na tien jaar verkering trouwden ze en gingen ze 
wonen aan de Hoge Boekelerweg in Enschede. Het 
huwelijk werd bekroond met twee dochters: Brigit 
en Jolanda waar hij erg trots op was . Als 
hardwerkende man nam hij zondags tijd voor zijn 
gezin. Met oma Vorgers erbij, toeren door Twente, 
gingen we vaak naar de speeltuin van Ponderosa en 
Luttikhuis. 'Als de kinderen gelukkig zijn ben ik dat 
ook' was zijn motto. En als de dochters iets verder 
wilden dan reed hij door naar het Sauerland. Of met 
mooi weer naar Teuge, de hele middag genieten van 
het parachutespringen. Hij was trotse opa van vijf 
klein-kinderen. Veel verdriet had hij na het overlijden 
van zijn kleindochter Nienke. Ook was hij verdrietig 
omdat dat hij de kleindochters uit het Sauerland zo 
weinig zag. Gerard vierde graag carnaval bij de 
Bokelbulkes, waarvan hij de Bokelkalfkes heeft 
opgericht. Hij was gek met de jeugd. Dansen tot in 

de laatste uurtjes en genieten van een borreltje. Ook 
is hij in 1991 graaf geweest. In het weekend was hij in 
de Jozefkerk te vinden: het koster zijn was zijn lust 
en leven. Ook hier heeft hij met jongeren gewerkt, 
en leidde hij de misdienaars op. Hij was kind aan.huis 
in het parochiecentrum. Daar heeft hij heel wat 
kopjes koffie gedronken. Hij was ook de man die 
ervoor zorgde dat de lampen bleven branden in de 
kerk. In zijn beroep als elektricien deed hij zijn werk 
zorgvuldig. Trots was hij op zijn pauselijke onder
scheiding die hij kreeg na 40 jaar kosterschap. 
Jaarlijks op vakantie naar het Sauerland, wat 
hebben we een lol gehad, je zat vol grappen. IJdel 
was hij ook: als je haar maar goed zit. Bijna iedere 
zondag met Dini en vrienden naar Gronau vond je 
erg gezellig en dat bleef je doen ook na haar 
overlijden. Mama was jouw rots in de branding, en 
toen ze in december 2015 overleed was je een 
gebroken man. Wat had je een verdriet, maar je 
wilde er niet over praten. Dat was voor jouw 
omgeving moeilijk om te zien. Een hersenbloeding 
werd jouw fataal en op 1 november ben je rustig 
ingeslapen. 

Lieve Papa en Opa wat zullen we je missen. We 
hopen dat jij je rust hebt gevonden en bij Mama 
bent. Bedankt voor alles. We houden van je. 

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven 
voor en na zijn overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 


