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Geboren op 3 maart 1930 te Rotterdam. 
Overleden op 28 februari 2001 ce Keijenborg. 

Na een gezongen uicvaarcmis in de parochie
kerk van Sc. Jan de Doper te Keijenborg op 3 
maart 2001, is hij begraven op hec kerkhof 
aldaar. 

Gerard werd geboren op 3 maart 1930 in 
Rotterdam. Zijn vader werkte hij een scheeps· 

werf in Roccerdam en kwam in de oorlog in 
Hummelo ce werken. 
Op zondagmorgen kwam zijn vader lopend 
vanuit Hummelo naar de kerk in Keijenborg en 
's middags nogmaals voor het lof. Kapelaan 
Terra regelde voor hem dat h ij bij de familie 
Jansen tussencijds een hapje kon eten, wdac hij 
niet 2 keer hoefde re lopen. Ook regelde hij in 
1942 dat Gerard onderdak kreeg bij de familie 
Jansen. 

Na de oorlog ging hij weer cerug naar 
Rocccrdam. Tijdens vakanties kwam Gerard 
weer regelmatig in Keijenborg cerug en de con
tacten bleven hescaan. 
Gerard kwam als chauffeur bij het Rotterdams 
vervoersbedrijf te werken, waar hij zich op wist 
re werken coc dienstleider en -coördinator. 

Nadat hij crouwde mee Riec werd Robert gebo
ren en kwamen ze later in Ridderkerk te wonen. 
Zowel voor zijn familie als voor collega's en 
vrienden stond hij alcijd klaar en was erg zorg· 
zaam voor een ieder. 
Op jonge leeftijd werd zijn vrouw Riet ziek. Na 
een liefdevolle ver:wrging door Gerard, over
leed zij in 1989. Ook stond hij dagelijks voor 
zijn ouders klaar roe hun laatste dag. 



Na deze periode kreeg hij weer tijd voor de 
muziek, waar hij zijn hele leven actief en passief 
van genoot. Ook de banden met Keijenborg 
werden srerker, vooral met Marictjc, die ten
slorce zijn echtgenore werd. Ner als vroeger mer 
zijn gezin, genoot hij nu ook weer van her 
leven, hield van gezelligheid en was sreeds actief 
en attent aanwezig voor iedereen. Ook Marietje 
lier hij, net als :ûjn gezin, tijdens vakanties ken
nismaken mer Zwirserland dat een 2e huis voor 
hem was. 

Zoals altijd, bleef hij zelfs in de laatste moeilij
ke periode van zijn leven, waarin hij nu zelf ver
zorgd moesr worden, optimistisch en sprak 
eenieder moed in. 

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinnerin
gen die hij ons achterlaat nemen we afacheid 
van Gerard en geloven dar hij nu bij de Heer is 
en daar zijn rusr gevonden heefr. 

Voor uw blijken van medeleven tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden, zeggen wij u harte
lijk dank. 

Marierje Warnaar- Reinders 
Kinderen en kleinkinderen 




