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In liefdevolle herinnering aan 

Gerardus Albertus Emanuel Voortman 

Gerrit 

* 25 december 1928 t 28 mei 2011 

Gerrit werd geboren als jongste in een gezin van 
zes kinderen. Zijn jeugd bracht hij door op de 
boerderij aan de Assinkweg. Na de oorlog begon 
hij te werken bij de Landbouwbank, waar hij o.a. 
bij de boeren langs ging om te dorsen. In die 
periode leerde hij Mien kennen. Ze hadden een 
lange verkeringstijd waarna ze in 1954 trouwden 
en introkken bij zijn vader en zus op de boerderij. 
Met de komst van zes kinderen moest Gerrit 
naast het werk op de boerderij blijven werken. 
Na 15 werkzame jaren zijn ze verhuisd naar de 
Bergweg, daar hebben ze nog vele jaren gezorgd 
voor opa en tante Marie. Na de tijd bij Van Heek 
heeft hij met veel plezier gewerkt bij de woning
bouwvereniging "de Eendracht". In de vrije tijd 
was de tuin en de broeikas zijn grootste hobby. 
Vanwege gezondheidsproblemen is papa 
begin jaren tachtig gestopt met werken. Na een 
hartoperatie in 1996 heeft hij erg kunnen genieten 

tesamen met mama van vakanties, zoals 
naar de Pauwenhof waar ze veel fietstochtjes 
maakten en menig kaartje werd gelegd. Gerrit 
was een bescheiden man die leefde voor zijn 
vrouw, kinderen en erg genoot van de klein- en 
achterkleinkinderen. Humor was hem ook niet 
vreemd, tot het laatst toe. 
De laatste jaren hebben ze doorgebracht aan de 
Dorpsstraat in een bejaardenwoning, waarvan 
hij de laatste twee jaar met veel liefde Mien elke 
dag bezocht. Zij verbleef toen in het verpleeghuis 
"de Eschpoort". Door de longfibrose was hij de 
laatste weken erg benauwd, daardoor heeft hij 
niet kunnen zien hoe mama zich erg op haar 
plek voelt op het "Klaaskateplein". Vorige week 
maandag is hij opgenomen in het ziekenhuis, 
helaas kwam er voor hem geen verbetering. 
In de nacht van vrijdag op zaterdag is hij rustig 
ingeslapen. 

Wij zijn hem dankbaar voor alle liefde en goede 
zorgen. 

Wij danken u voor uw belangstelling en 
medeleven. 

Mien Voortman - Busscher 
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 


