
Hij genoot van het leven. 



In dankbare herinnering aan 

Gerhardus Josephus Groote Schaarsberg 

echtgenoot van Hermina Johanna 
Beltman en vader van Martin en Guus. 

Gerard werd geboren op 18 maart 1933 te 
Raalte en overleed op 6 mei 1993 in het 
ziekenhuis "De Weezenlanden" in Zwolle. 
Wij hebben hem ter ruste gelegd op de be
graafplaats "Norelbos" te Epe op 11 mei 
1993. 

Voor ons was het een voorrecht om met 
Gerard ons leven te mogen delen. Veel te 
vroeg moesten wij afscheid van hem nemen. 
Zijn werk was zijn hobby. Door zijn zwakke 
gezondheid moest hij dit te vroeg beëindi
gen. De laatste jaren verloor zijn leven ver
der aan vitaliteit. Ziektes kregen te veel de 
overhand. 
Steeds bleef hij optimistisch: "Mien, we red
den het wel, het komt wel weer goed". 
Moedig en zonder ophef heeft hij gestreden, 
maar helaas verloren. 
Niets heeft hij nagelaten om ons verzorgd 
achter te laten. Met zijn vooruitziende blik 
liet hij het huis aan de Heuvellaan bouwen, 
waarvan hij zelf helaas veel te kon heeft 
kunnen genieten. Wist hij dan toch dat het 
niet lang voor hemzelf was? 

Zijn zorgzaamheid kende nauwelijks gren
zen, bijna eindeloos was zijn geduld. Voor 
zichzelf had hij maar weinig aandacht. Alles 
voor de ander en niets voor zichzelf. 
Bescheidenheid, degelijkheid en soberheid 
waren belangrijke levenskenmerken. Aan 
uiterlijke waarden hechtte hij weinig belang. 
Hij had niet het hoogste woord, maar wat 
hij zei was van grote betekenis. 
Gerard leefde dichtbij de natuur. In zijn tuin 
en met zijn dieren kon hij zich geheel 
uitleven. 
Veel steun had hij aan zijn geloof in God. 
Kritiek op zijn geloof kon hij moeilijk 
verdragen. 
Zijn positieve levenshouding zal voor ons 
een blijvende inspiratie zijn, waaruit wij 
moed zullen putten om zonder hem verder te 
leven. 

Gerard, rust zacht. Dank je voor de vele 
gelukkige jaren. 

Mien 
Martin 
Guus en Gena 


