
Een dankbare herinnering aan 

GERRIT VISSCHEDIJK 
weduwnaar van 

Leida Kuks 

Geboren te Lonneker op 31 maart 1911 . 
Overleden te Eindhoven op 12 december 
1993. Zijn leven en sterven herdacht en 
hem ten grave gedragen te Eindhoven op 

17 december 1993. 

Helder en met humor nam hij afscheid van 
dit leven . Twee dagen voor zijn overlijden 
heeft hij zijn kinderen en kleinkinderen 
bijeengeroepen om samen met hen en met 
Jeanne het Sacrament van de zieken te 
ontvangen in de kapel van het Catharina 
ziekenhuis. Dat was een zinvol moment. 
Na een gevecht van vijf weken bundelde hij 
nog een keer al zijn krachten samen om ons 
duidelijk te maken hoe sterk de band was. 
Zi jn geestkracht was onverminderd groot, 
het lichaam brokkelde af. Hij wist heten hij 
aanvaardde het sterven zonder angst. Na 
een leven vol van arbeid en gemeenschaps
zin was het uur van afscheid gekomen. 
Hij was een aimabel mens, als geen ander 
verdraagzaam ten opzichte van meningen 
die hij niet deelde. 

Hij kon Je met een vrolijke twinkeling in de 
ogen aankijken, ofschoon de geslotenheid 
van zijn twentse afkomst altijd voelbaar 
bleef. Een ernstig mens ook, goudeerlijk 
en met een diepgaand plichtsgevoel. Een 
gelovig mens, opgevoed volgens een klas
sieke norm, wat hem evenwel nimmerweer
houden heeft om ruim van hart te zijn . 
Dat was hij, een mens om van te houden, 
en te respecteren. Het was verdrietig om te 
zien hoe hij gedurende de laatste weken 
naar adem snakte, maar het maakt dank
baar te beseffen dat hij in dat alles volkomen 
zichzelf is gebleven, een sterke man, d ie 
ons zijn liefde en belangstelling gegeven 
heeft. Zo wist hij zonder twijfel welke tekst 
bij zijn afscheid van dit leven gelezen 
moest worden: het hooglied van de liefde 
uit Paulus' brief aan de Korintiërs, de 
woorden die wij ook op de rouwkaart 
hebben vermeld: 

... nu blijven 
geloof, hoop en liefde, 
de grote drie; 
maar de liefde is de grootste. 

Wij danken God voor alles wat hij ons in 
deze mens geschonken heeft. 

Kinderen, kleinkinderen 
Jeanne Jonkergouw-Vervest 




