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John- de jonge jaren

Geboren op22 augustus L943 in Utrecht als tweede zoon in het gezin van
Gerard en Bep Geerlings, Later kreeg hij er nog twee zussen bij.
Het gezin van Gerard en Bep was een warm gezin. Gerard was door zijn baan in
de horeca vaak van huis maar Bep hield iedereen bij elkaar en zorgde voor een

warm nest. De sterke band met zijn ouders is altijd gebleven. Tot het eind toe
was er dagelijks contact met ma en ging ze als het even kon mee uit, Na het
overlijden van zijn ouders is het gemis gebleven, Bij de foto's van Bep en Gerard
brandt altijd een kaarsje.

Opgroeien deed hij in Utrecht, Zeist en daarna Soesterberg dat wel de thuisbasis
werd,

Na de Mulo werd het de HTS in Utrecht begonnen met elektrotechníek maar toch
gekozen voor bouwkunde.
Met zijn diploma op zak is hij vertrokken naar Curagao. Een baan bij Bohama op

Curagao klonk wel avontuurlijk al wist hij op dat moment niet precies waar het
lag !

John- Curagao en Ingrid

Het tropische leven op Curagao beviel goed! Snorkelen in het blauwe water en

barbecueën op het strand. De ontspannen sfeer die er toen heerste in het
Caribische gebied paste bij hem.

En het was ook op Curagao dat hij Ingrid ontmoette. Misschien was wel zijn
beste actie om haar voor hem te winnen het inschakelen van zijn zussen om het
singletje van Fever van Peggy Lee op te sturen naar Curagao!

(lied: Fever - Peggy Lee)

Op 6 oktober 1966 zijn John en Ingrid getrouwd op Curagao, Een klein jaar later
zijn ze met hond Moppie teruggekeerd naar Nederland omdat John zijn
dienstplicht nog moest vervullen. Ze woonden bij Bep en Gerard in Soesterberg.
Na veel toestanden werd John uiteindelijk vrijgesteld en kon hij gaan solliciteren.

John- carrière

Er volgde een carrière in de bouw bij verschillende bedrijven,
Goeie herinneringen zijn er aan het bouwen van een pand aan de Singel in

Amsterdam, De bouwkeet lag in de Singel en de metselaars stonden in een jurk
op de steiger (zo hebben wij begrepen!).
Ook hier was het toch de sfeer die het voor hem bijzonder maakte. Regelmatig
kwamen ook de anekdotes terug van een omgebouwde archiefdoos om stiekem
koffie te vervoeren en aan elkaar geplakte dingen. Meestal om een'baas'in het
ootje te nemen of om de tuin te leiden!



Toen John bij Sanders ging werken, zijn John en Ingrid in Wageningen gaan

wonen. Het eerste adres was Van 't Hofstraat, Een geweldige onbezorgde tijd
met leuke mensen in de buurt en het begin van het gezin door de komst van

Sandra. In t973 kochten John en Ingrid het huis in de Hoef waar Linda is
geboren.
In de Hoef hebben ze met plezier gewoond en geen behoefte gehad om het voor
een ander huis te verruilen.

Later heeft John de bouw verruild voor een carrière als bouwkundig
schade-expert. Bij Lengkeek heeft hij zich ontwikkeld tot specialist in

bouwkundige aansprakelijkheidszaken. Menigmaal werd er speciaal naar hem
gevraagd en trad hij op als getuige deskundige in rechtszaken, Daar was hij trots
op!

Door een internationaal samenwerkingsverband van Lengkeek kreeg John de

kans om in 1989 af te reizen naar St. John en St, Thomas (Virgin Islands) om
daar te helpen met het inventariseren van de schade na de orkaan Hugo.
Deze weken waren erg bijzonder,ze woonden op een boot en reden met een four
Wheel drive het eiland rond. Ondanks alle ellende die hij heeft gezien, ook een

hele avontuurlijke tijd.

John- vader & familieman

Als vader werkt hij de eerste jaren in de bouw en heeft hij veel moeten missen,
Met name bij schoolactiviteiten zoals ouderavonden kon hij het vaak net redden
en stapte dan pontificaal de bezemkast in omdat hij niet wist welke deur hij
moest hebben. ïn die tijd waren er nog niet alle regelingen voor
ouderschapsverlof zoals nu, Hij heeft nog wel eens gezegd dat hij dat wel
jammer vond,
Maar met de weekenden en de vakanties was hij er wel en we hebben goede

herinneringen aan de vakanties met de auto en vouwcaravan naar Frankrijk,
Italië en Spanje met eindeloos de cassettebandjes van Bolke de Beer en Droef en

de rode autobus aan tijdens de reis.

Later werden het vliegvakanties en hebben we met zijn vieren mooie plaatsen
gezien en lekker vakantie gevierd! Ook zijn liefde voor architectuur en kunst
hebben wij van hem meegekregen en was onderdeel van het vakantieplezier.

Als bouwkundig schade-expert werkte hij veel vanuit huis, Dat was wel even
wennen want ineens ging hij zich ermee bemoeien of je geen huiswerk moest
makenl Dat werd weer anders toen we het huis uitgingen en wij degene waren
die in het weekend thuis kwamen.
Gezellig was het om zaterdagmiddag samen even in de stad boodschappen te
doen. Er moest een aantal keren verhuisd worden en dan was zo'n handige vader
geweldig! Hij kwam met mooie oplossingen en ze werden dan ook nog degelijk
uitgevoerdl Het doet dan ook extra veel pijn dat hij er nu niet meer is voor het
grootste project.
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Nadat we inmiddels werkten en in Utrecht woonden kwam daar het plan voor
Coffee World. Papa en mama hebben dit voor ons mogelijk gemaakt en ons
gesteund van't begin tot de moeilijke beslissingen aan het einde. Ook hier heeft
hij weer veel dingen bedacht en uitgevoerd. Van een speciale deurkruk tot een

reclamebord en zonnebloemen op het terras.

Inmiddels woonden we aan de overkant en met de nieuwe banen pasten ze op

Breeze. Ieder dinsdag samen eten en ook weer samen op vakantie naar een

huisje. Tot het laatst is het contact gebleven en hebben we elkaar geholpen en

ondersteund zoals altijd,

Spijt over de tijd die je er was hoeven we niet te hebben. De band was sterk en

we hoorden bij elkaar.

(lied: All for love- Bryan Adams, Rod Stewart en Sting)

John - echtgenoot

Bijna 45 jaar getrouwd, Langer samen dan apart. Al snel was voor mij duidelijk
dat dit de man voor mij was. We zijn na negen maanden al getrouwd.

Een huwelijk for better and for worse maar ik had niet anders gewild, Ik koester
de herinneringen aan alle jaren die we samen hebben gehad al zijn het er te
weinig. Ik ben trots op hem en op ons gezin!

(lied: I can't stop loving you-Ray Charles)

John als persoon

Wat maakte John John? Kenmerkend was zijn humor.
Flauwe grapjes, kattekwaad en woordspelingen kwamen op alle mogelijke
momenten tevoorschijn zowel zakelijk als privé, Om nare dingen een beetje
draaglijk te maken maar ook gekoesterde familiegrapjes die eindeloos werden
opgehaald. De komst van e-mail was perfect voor de gekke rijmpjes over van
alles en nog wat; je kon rijmen over een nieuwe baan maar net zo goed over de

echte Bossche bollen.
Net zoals de sinterklaasrijmen die werden ieder jaar langer maar dat kwam
eigenlijk gewoon door het ieder jaar toevoegen van het stuk van het jaar ervoor!
Hij won ook altijd met spelletjes omdat hij bijvoorbeeld met scrabble alle blanco
blokjes had (het waren er ineens wel heel veel) en de mooiste woorden kon

maken. En natuurlijk alle collages die hij heeft gemaakt met zijn eigen foto als

middelpunt die werden verstuurd naar Bep of hingen aan het prikbord thuis!

Hij was niet nadrukkelijk aanwezig maar maakte wel een indruk die je niet gauw

vergeet. Voor zichzelf was hij niet gemakkelijk, hij was perfectionistisch en vond

niet snel goed genoeg wat hij deed. Hij was introvert en dat maakte het niet
altijd makkelijk om te weten wat er in hem omging. Vaak moest je het doen met
een sarcastisch grapje om te weten waar hij mee bezig was.

Van nature wel een optimist maar door het leven wel wat minder optimistisch
geworden met struisvogel trekjes.
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Ondanks dat hij snel contact legde met mensen of het nou in een winkel was of
bij een therapeut de mensen die echt dichtbij hem stonden was maar een klein

kringetje, Voor deze mensen was hij vooral lief, zijn eigen gezin, familie en een

paar vrienden die hij al lang kende, Aan die mensen was hij gehecht en die horen

er dan ook vandaag bij.

(lied: Unforgettable - Nat & NatalÍe Cole)

John - later

Toen de meiden het huis uit waren kwam er meer ruimte om met zijn tweeën op

reis te gaan. John had een grote liefde en interesse voor de cultuur van de

Inca's. De reis die we naar Peru hebben gemaakt, was dan ook de vervulling van

een grote wens. Hij heeft alle treden van Machu Picchu beklommenl

Ook de Maya cultuur had zijn belangstelling en zo werd ook een bezoek aan

Mexico gebracht. En niet te vergeten Cuba wat ook al lang op de verlanglijst
stond om te bezoeken.
Als relaxvakantie ging hij graag naar Malgrat de Mar met bezoeken aan

Barcelona en met name Gaudí.

Blij ben ik dat we deze reizen nog hebben kunnen maken.

Toen hij met 65 met pensioen ging is het helaas niet de periode geworden van

heel veel en lang genieten. In twee jaar tijd is het stukje bij beetje achteruit
gegaan tot het niet meer verder kon.

Nu zijn we nog met zijn drieën en gaan een moeilijke tijd tegemoet waarin er
herinneringen worden gevormd waar jij niet meer bij bent,
Bedankt voor alle jaren dat je bij ons was, We zullen op elkaar passen,

"we gaan erveur!"

Overleden te Utrecht op 2 juni 20L1.
Of zoals John vaak zei "einde verhaal"!

(lied: Peter Nero- Here's that rainy day)

gebedr "onze Vader"

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Ríjk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schuld, zoals ook wíj aan anderen hun schuld vergevenl
En leíd ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Afscheid nemen wordt begeleid door liedr'
Rosenberg Tilo - Adagio from Concierto De Araniuez)


