


In liefdevolle herinnering aan 

Gerrit Verbeme 

Gerrit werd geboren op 17 juli 1935 te Beckum en 
is op 23 maart 2005 thuis overleden. 

Als enige zoon met zes zussen groeide Gerrit op aan 
het toenmalige Kerkpad 19 te Beckum. Al vroeg 
werd duidelijk dat Gerrit in de voetsporen trad van 
zijn vader: het timmermansvak. Toch had hij nog 
meer ambitie en ging daarom na zijn werk nog een 
lerarenstudie volgen. Het leraarschap vond Gerrit 
uiteindelijk toch niet bij hem passen en besloot ver
der te gaan in de bouw. In deze jaren leerde hij Riky 
kennen. In 1962 heeft hij meegewerkt aan de bouw 
van de Franciscushof te Raalte. Als uitvoerder ging 
hij , na hun huwelijk op 22 september 1962, samen 
met Riky op dit bouwterrein wonen in een zoge
naamde Salonwagen. Fons is hier geboren. 
Ondertussen bouwde hij in Beckum op de "appel
hof", gekocht van de kerk, hun eigen huidige 
woning aan de Beckumerkerkweg. Hier zijn Paul en 
Tom geboren. In 1970 ging Gerrit werken als 
bedrijfsleider bij Trebbe. In dit bedrijf heeft hij zich 
weten op te werken tot mede directielid. Met hart 
en ziel gaf hij hier invulling aan tot zijn vut in 1993. 
Vemoegd trad hij uit want de computer deed zijn 
intrede. Automatisering was niet aan Gerrit besteed, 
hij berekende alles uit zijn hoofd. 

Gerrit was een man van weinig franje. Het liefst was 
hij thuis samen met Riky. Wel had hij één grote 
hobby: meubels maken. Dit deed hij met veel plezier 
voor zijn eigen gezin en goede vrienden. Vooral 
werkstukken van eikenhout kwamen uit zijn werk
plaats. 
Trots was hij op zijn jongens die hij waar hij kon met 
raad en vooral daad bijstond. Gerrit genoot van de 
tijd dat zijn kleinkinderen werden geboren. Zij kwa
men dan ook graag met hem spelen en opa Gerrit 
timmerde uiteraard ook voor hen speelgoed en meu
beltjes. 
Gerrit was duidelijk in zijn doen en laten, dit was 
niet voor iedereen even gemakkelijk. Ziek is Gerrit 
eigenlijk nooit geweest totdat begin januari 2005 de 
eerste tekenen van een ernstige ziekte zich open
baarde. In februari werd al duidelijk dat er geen 
genezing mogelijk was. Opvallend was zijn openheid 
naar anderen toe over zijn ziek-zijn. 
In de vroege ochtend van 23 maart is Gerrit thuis, in 
zijn vertrouwde omgeving, overleden. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens zijn ziekte en 
na het overlijden van mijn man, onze pa en opa 
zeggen wij u hartelijk dank. 

Riky Verberne-Eijsink 
Fons en Trudie, Ties, Loek 
Paul 
Tom en Ellen, Kylie, Co/in, Jason, Megan 


