Superheld, wat zullen we jou missen.
Ons grote voorbeeld is heengegaan!
Maar wat jij ons hebt geleerd
en hebt gegeven zal altijd voortbestaan.
We vieren jouw leven,
ondanks de tranen, ondanks de pijn.
Omdat jij onze vader en opa was
en jij ons leerde sterk te zijn.
In liefdevolle herinnering

GERRIT ZWITSERLOOT
weduwnaar van Lies Zwitserloot-Heijmans
* 3 november 1940

Groesbeek

† 5 mei 2022

Een lieve man die het leven naar beste weten en kunnen
op eigen wijze heeft geleefd, dat was Gerrit.
Behulpzaamheid en zorgzaamheid sierden hem. Met zijn
technisch inzicht, twee rechterhanden en vele jaren
ervaring in de bouw kon hij ook veel. Het woordje “nee”
kwam op dat vlak in zijn woordenboek niet echt voor.
Hard werken heeft hij nooit geschuwd.
Voetbal was vele jaren een grote hobby van Gerrit.
Hij kon een aardig balletje trappen. Begonnen bij de
Groesbeekse Boys om later naar Germania te gaan.
Hoewel hij de laatste jaren niet meer naar wedstrijden
ging kijken is Gerrit altijd een trouw lid van Germania
gebleven.
Het allerbelangrijkste was natuurlijk zijn gezin. Zijn
grote liefde Lies met wie hij een twee-eenheid vormde en
die elkaar in alles steunde. Ze deden alles samen. Haar

overlijden als gevolg van ziekte in 2019 trok een zeer
zware wissel op Gerrit. Tien jaar lang had hij haar met
alle liefde en toewijding verzorgd.
Zijn zoon Rob die in veel op zijn vader lijkt. En de drie
andere meiden in zijn leven: schoondochter Angelique die
voor hem als een dochter was en vice versa. En misschien
wel zijn allergrootste trots: zijn kleindochters Amber en
Erika.
Daarnaast had Gerrit vele sociale contacten, was hij
actief en sportief.
De laatste jaren waren niet gemakkelijk. Naast het grote
gemis en verdriet na het overlijden van Lies begonnen
ook voor hem de jaren te tellen.
Regelmatige buikklachten waarover je hem amper
hoorde totdat deze gepaard gingen met heftige pijn.
Na vele onderzoeken kreeg hij een paar weken geleden
de diagnose alvleesklierkanker, ongeneeslijk.
Gerrit wilde naar Lies.
Maar dat was nog niet eenvoudig omdat hij tegelijkertijd
een strijd bleef leveren want dit betekende tevens zijn
naasten hier loslaten.
Uiteindelijk moest hij zich gewonnen geven en is hij op
bevrijdingsdag bevrijd van ziekte, strijd en pijn, herenigd
met zijn grote liefde.
Degenen die hij lief heeft verlaten om degene die hij
liefhad en zo miste terug te vinden.
Wij danken iedereen voor de aanwezigheid en de blijken
van medeleven. Dit doet ons goed.
Rob en Angelique
Erika
Amber

