
Wij staan stil bij het overli jden van 

GERTIE SANDERINK 

Gerhardus Franciscus 

Hij werd geboren in Losser op 18 april 1923 en 
overleed in Goor op 3 december 1993. 

Gertie is gegaan zoals hij was: hij wilde niemand 
tot last zijn. Hij was een bescheiden, goedmoedige 
man die vond dat je geen rekening met hem hoef· 
de te houden. Hij was eerlijk en een man van wei· 
nig woorden. Hij zal zijn sporen achterlaten in de 
toekomst, sporen waarin wij verder kunnen gaan. 

Hij was in de eerste plaats de man van Gré en de 
hardwerkende vader van hun acht kinderen. Om 
hun geluk draaide zijn leven, waarbij hij zichzelf be· 
scheiden op de achtergrond stelde. Het deed hem 
goed te zien dat deze taak voltooid was: alle kinde· 
ren hebben een manier gevonden om vorm te ge· 
ven aan hun leven. 
Voor zijn kleinkinderen ontwikkelde hij zich tot een 
lieve opa Gertie waar je welkom was en die altijd 

wel ergens een kadootje vandaan toverde. Hij ge· 
noot intens van hen en zij kwamen graag bij hem 
op bezoek. 

Hij hield van gezelligheid en was graag in gezel· 
schap van familieleden van zijn eigen generatie, bij 
wie hij betrokken was en met wie hij menig spelle· 
tje dobbelde of kaartte. 

Gertie was standvastig in zijn geloof, waaraan hij in 
praktische zin invulling wist te geven. Hij was trouw 
in zijn werk en naar de mensen om hem heen. Zijn 
leven ging gepaard met tegenslagen waarbij zijn 
gezondheid hem geregeld in de steek liet, maar 
zijn grote geluk vond hij in Gré, zijn kinderen en 
kleinkinderen. Toen zijn liefste Gré in 1989 over· 
leed. wist hij zijn leven nieuwe inhoud te geven. 
Het werd echter stil in zijn huis. Temidden van zo· 
veel familie, vrienden en bekenden was hij in dat 
opzicht eenzaam. Wij hopen dat hij, hoe dan ook, 
zijn Gré weer zal ontmoeten en dat ze samen zul· 
len zeggen: "Het is goed". 

Wij houden van je, 
Je kinderen en kleinkinderen 


