
Moe gestreden, veel geleden,
eindelijk rust. Zijn laatste rit…

Dierbare herinnering aan
ons pap en zeer trotse opa

GERRIT LEENDERS

echtgenoot van
Mientje Leenders-Nillessen †

Geboren te Groesbeek op 19 november 1943
Overleden te Nijmegen op 23 januari 2023

Gerrit was zijn leven lang thuis in Groesbeek, waar hij opgroeide in 
het Kruispad. Hij was de oudste, in een gezin van vier kinderen. Zijn 
dorp was de basis waar Gerrit steeds weer terugkeerde, maar zijn 
weg wist hij overal te vinden. 

Als chauffeur, op touringcar en vrachtwagen, bracht hij passagiers 
en lading altijd veilig op de bestemming. Achter het stuur voelde 
Gerrit zich helemaal thuis. Rijden was zijn lust en leven.

Daarnaast waren ook De Treffers een ware passie voor Gerrit, de 
club waar hij al 65 jaar lid van was. Hij was er bijzonder trots op 
dat zijn kleinzonen bij zijn club actief zijn. Gerrit volgde dan ook 
al hun prestaties. Jarenlang is Gerrit zelf scheidsrechter geweest en 
leider van diverse elftallen. Ook als kelner heeft hij, in Groesbeek en 
omgeving, lange tijd het beste van zichzelf gegeven.

Gerrit was geen prater wanneer het over hemzelf ging. Hij was een 
man van weinig woorden die alle initiatieven graag aan Mientje 
overliet. Toen zij, begin 2020 overleed, was het gemis voor Gerrit 
dan ook groot. De laatste tijd trok Gerrit zich steeds meer in zichzelf 
terug. Hij leverde ook fysiek behoorlijk in. Hij bleek uiteindelijk zo ziek 
dat behandeling voor hem geen optie meer was. 

Gerrit is aan zijn laatste rit begonnen. We hopen van harte dat ze 
hem brengt naar alle mensen die hij miste, heel bijzonder naar zijn 
Mientje.
In liefdevolle herinnering blijft hij deel van ons.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid bij zijn afscheid en voor al uw 
blijken van medeleven.

Gerard en Debby †
Winfred en Angelie, Luuk, Jim
Maikel en Jacqueline, Shirley, Jayson


