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Ter gedachtenis een 

GERARD 
Gerhardus Paulus Marl• Schmlt 

werd geboren te Hengelo (Ov.) op 18 juli 1946. 
Op zondag 17 december 1969 is hij overleden 
In z~n geboorteplaats Hengelo (Ov.). Ne de 
uitvaartplechtigheid In de Theborkerk hebben 
wij hem ter ruste gelegd op het r . k. kerkhof 

aan de Deurningerstreet te Hengelo (Ov.) 
op 20 december d .a.v. 

Gerard hield veel van mensen, mesr kon dat 
moelllJk uiten. HIJ deed dat op zijn eigen. 
subtiele manier, die door ons niet altijd werd 
begrepen. Meestal werd dat pas veel later 
duidelijk, bijv. door een gek Slnterklaaegedlcht 
of een onverwacht verjeardagekado. 
Dat mensen hem niet koud lieten, blijkt ook 
uit zijn werk in Tanzania en Niger. 

Hij l iet zich niet veak horen, meer als hij dat 
deed, was het op een manier waar je niet 
omheen kon: we kennen allemaal zijn humor, 
zijn reisverslagen, maar ook de wijze, waarop 
hij liet merken, dat hij het ergens niet mee 
eens was. 

Gerard hield ook van de natuur. hij stond op 
met de vogels. In de lente keek hij als het 
ware de bloemen uit de grond. Ook kon hij 
Intens genieten van een paard, dat In de wei 
stond te dampen, na een zomerse regenbui . 
Dat zou je niet achter hem zoeken, wanneer 
hij urenlang zat te prutsen met zijn transistoren 
en weerstandjes. of wanneer je hem zeg gnif
felen naast de radio, als hij een door hem 
zelf gebouwde geheime zender hoorde. 

De jaren na zijn ongeluk (on 1982) zijn moeilijk 
geweest. voor Gerard zelf op de eerste pleata. 
maar ook voor de mensen·om-hem-heen, zeker 
voor vader en moeder. 
Toch zal 'eder van ons Zich oets van hem her
inneren, waardoor je in de lach schoei, of 
ontroerd raakt. 
Zó zal Gerard bij ons blijven 

Hij moge nu rust vinden bij Hem, waar llcht, 
vrede en geluk In overvloed Is 

Wij willen u graag bedanken voor uw mede
leven, bij het plotseling heengaan ven onze 
lieve zoon en onze broer Gerard. 

De familie Schmll-Braker 


