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"Ik ga even trainen, 
ben op tijd terug'" 
Dat waren de laatste woorden, 
die we van je hoorden. 
Je was de rots, waarop wij bouwden, 
hoe moeten wij nu verder zonder jou? 

j 



Gerrit Willems werd geboren op 3 novem
ber 1946 te Hengelo. Op 2 november 1995 
kregen we ' s-avonds het ontstellende be
richt, dat Gerrit tijdens zijn wekelijkse trai
ning onwel werd en dit was voor Gerrit 
fataal. We hebben een hele mooie herinne
ring aan ons 20 jarig huwelijksfeest. 
Gerrit zal voor mij en de kinderen het voor
beeld blijven en we hopen genoeg kracht te 
vinden om met ons vieren verder te leven. 

Annemiek. 

Lieve papa, 
Ik vind het moeilijk in het kort te vertellen, 
wat jij voor mij betekende, maar ik denk dat 
jij dat wel weet. · 
Leuk vond ik het, wanneer ik bij jou in de 
auto zat. We praatten dan en luisterden naar 
e .d. 's, want jij hield van dezelfde muziek 
waar ik van hou. 
Ook was jij een joviale vader voor mijn 
vriendinnen. 
Jouw optimisme maakte mij altijd blij . Ik 
zeg het nu en ik heb het al vaker gezegd: ik 
kan me geen betere vader wensen. 
Lieve papa, ik zal je missen. 

Maureen. 

Lieve papa, 
-nooit meer om half zes de telefoon 
-nooit meer je donkerrode Citroën aan zien 
komen rijden 

-nooit meer je hulp bij mijn huiswerk 
Papa, je was de steunpilaar van de familie . 
Ik wil je bedanken voor al je liefde, hulp en 
zorg. Tot ziens, pap. 

Mirjam. 

Lieve pap, 
Waarom jij , waarom jij? 
altijd deden we alles samen. 
Voetballen, tennissen, noem maar op. 
Sport was ook jouw leven, maar dit behoort 
nu tot ' t verleden. Er blijft altijd een plekje 
in mijn hart bewaard voor jou, pap. 

Michaei. 

Voor Uw blijk van medeleven, ondervon
den na het plotseling overlijden van mijn 
li eve man en onze zorgzame vader, zeggen 
wij U langs deze weg onze oprechte dank. 
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