


Een blijvende herinnering aan 

Çercfa cfe 1(ruijff - Wi{6ers 

weduwe van Teus de Kruijff 
levenspartner van Ad Wilbers 

* 23 mei 1944 t 16 mei 2011 

Gerda werd geboren op 23 mei 1944 in Den 
Haag, en groeide als oudste op in een gezin van 
zeven kinderen. Zij leerde in die tijd haar man 
Teus kennen en zij trouwden op 4 juni 1965. 
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, 
Addy en Frank. Tijdens het huwelijk met Teus 
werd kleinkind Iris geboren en later kwamen er 
nog drie kleinkinderen bij , Maayke, Mats en 
Lars. Helaas heeft Gerda in 1997 veel te vroeg 
afscheid moeten nemen van haar man Teus en 
moeilijke jaren volgden. Zij zocht haar afleiding 
bij de plaatselijke voetbalvereniging KVV 
Losser, waar zij diverse functies had. 
Ruim twee jaar geleden vond zij in haar huidige 
levenspartner Ad, haar levensvreugde weer 
terug. Zij besloten vorig jaar dan ook in Grave 
het geluk samen voort te zetten. Je zag haar 
opbloeien en ze hadden samen weer plezier in 
het leven. 
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Ad had in de woonkamer een speciaal plekje voor 
haar gemaakt waar zij haar hobby's, puzzelen en 

1 het maken van 3D-kaarten, kon uitvoeren. Helaas 
heeft het geluk niet lang mogen duren, want op 
16 mei jl. hebben wij, onverwacht afscheid moe
ten nemen van Gerda, levenspartner, moeder en 
oma. 
Wij zijn dankbaar dat haar een lang ziekbed 
bespaard is gebleven en dat zij rustig is inge
slapen. 

Er zijn geen woorden voor een zieke, 
Waarvan je weet, zij redt het niet, 

Je streelt haar wang, je ziet haar ogen, 
Je bent bevangen door verdriet, 

Toch ben je dankbaar voor haar einde, 
Dat zo plotseling kwam, 

Omdat het niet alleen haar leven, 
Maar ook haar lijden overnam. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw getoonde 
belangstelling en uw meeleven tijdens het 
overlijden van mijn levenspartner, onze moeder 
en oma. 

Ad Wilbers 
Familie de Kruijff 
Familie Wilbers 


