
Hij was boer in hart en ziel.

Wij nemen afscheid van

Geraar
Hendrickx

bijna 67 jaar 
in liefde verbonden met

Sophie 
Woestenberg

* Alphen, 25 augustus 1924 
† Alphen, 12 januari 2021

Wij bedanken iedereen 

voor de goede zorgen, voor alle steun, medeleven en lieve woorden.



Hij blijft geborgen in onze herinnering, geworteld in ons bestaan.
Wij hebben diepe bewondering voor al wat hij voor ons heeft gedaan.

Bedankt voor de 67 jaar die we samen hebben kunnen doorbrengen. Sophie

Paps, bedankt voor de vele vakanties samen en de verwennerij. 
De mooie herinneringen leven voort in ons hart. Ine en Dennis  

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekent. Ondanks dat 
je niet altijd alle begrip had voor hetgeen wij ondernamen, was je altijd wel 
erg trots op het resultaat en daar zijn wij heel gelukkig mee.   Gust en May

Pa, we zouden samen een soap kunnen schrijven, goede tijden slechte tijden.   Herman

Bedankt pa voor alles wat je voor ons hebt gedaan en de ondersteuning 
ondanks dat we ver van huis waren. Gelukkig hebben we je in 
februari 2020 nog bezocht.  Tammy en Leon

Thank you, Opa, for the vibrant memories of long bike rides, card games, 
Europeanen travels, dinnertable and Skype conversations. 
We are so lucky to have been your grandchildren.      Christine and Denise

Thank you being in our childhood and leaving us with many nice memories. 
We miss you dearly, rust zacht opa.  Herman and Julio
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Corr. adres: Willibrordstraat 3-05
 5131 AJ  Alphen

Door de nu geldende maatregelen zijn wij helaas 
genoodzaakt het afscheid in besloten kring te laten 
plaatsvinden. Dit met een dienst op dinsdag 
19 januari 2021 om 14.00 uur in de aula van 
uitvaartcentrum Creemers, Nieuwstraat 20 
te Baarle-Nassau. Na afloop zal hij in de beslotenheid 
van zijn gezin worden begraven op 
de natuurbegraafplaats de Hoevens te Alphen.

De dienst is live mee te volgen via 
www.uwafscheidonline.nl

Er is gelegenheid om Geraar nog een laatste keer gedag 
te zeggen op zondag 17 januari 2021 van 11.00 tot 
12.00 uur in voornoemd uitvaartcentrum.
Helaas mag de familie door de geldende beperkingen 
hierbij niet bij aanwezig zijn.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Wilt u de familie toch schriftelijk een warm hart toedragen 
dan kunt u dat doen door een kaartje mee te brengen of 
te sturen. Dit vanwege het feit dat schriftelijk condoleren 
bij de uitvaart niet meer mogelijk is.


