
Een hand die zwaaide als we weggingen.

Bedankt voor alle mooie herinneringen.

Lieve pap en opa, 

Zo trots als jij was op je kinderen en kleinkinderen, 
zo trots zijn wij op jou!

We zullen je nooit vergeten! Een laatste zwaai.

Paul Gimbel
1941  -  2022



Paul Gimbel, geboren op 4 april 1941, was een rasechte 
Amsterdammer, maar woonde zijn grootste deel van zijn leven 
in Noord-Brabant. In het gemoedelijke Brabant voelde hij 
zich ook thuis. 

Paul was een bijzondere persoonlijkheid, die in alles zijn eigen 
weg ging. Altijd een positieve houding, nooit opgeven, vol humor, 
gedreven, bevlogen en op sommige vlakken zelfs bezeten. 
Hij deed alles met volle overgave en passie. Met deze houding 
kon je alles zijn, wat je wilde worden en in feite is dat ook bij 
Paul gebeurd: jongste Nederlands kampioen tafeltennis, muziek 
met eigen vinyl plaatjes en optredens, daarna zakelijk knallen met 
werkweken van minimaal 60 uur en ook in privésfeer de vele ups 
en downs overwonnen.

Met zoveel interesses in vrouw, kinderen, kleinkinderen, 
actualiteiten, aandelen, sport, familie en kennissen was je altijd 
bezig. De gesprekken waren vol leven en energie en de dagen in 
feite te kort voor jou!

De positieve instelling en bevlogenheid heeft hij ook zoveel 
mogelijk overgebracht naar zijn kinderen en kleinkinderen, waar 
hij enorm trots op was. Zelfs tijdens de ziekteperiode en het 
overlijden van mam, zo’n 10 jaar geleden, bleef je positief over 
alles en naar iedereen toe. De laatste dag wilde je mam weer zien. 
We zullen je enorm missen. Rust zacht.

“Ik heb geleefd als geen ander en ben trots op jullie”

Precies zoals jij het zelf wilde, de regie in eigen hand, 
onze sterke papa, schoonvader en geweldige opa

Paul Gimbel
echtgenoot van Jane Gimbel-Koudijs †

* Amsterdam, 4 april 1941          † Geldrop, 18 september 2022

Esther en Max †
Rachelle, Ruben, Danou

Lex en Danny
Suus, Pim, Niek

Je kunt persoonlijk afscheid nemen van Paul op 
zaterdag 24 september van 10.30 uur tot 11.30 uur in 
Uitvaarthuis Hans Raaijmakers, Emopad 56, Geldrop. 

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op maandag 26 september 
om 14.45 uur in crematorium Heeze, Somerenseweg 120. 
Ontvangst vanaf 14.15 uur. Na het afscheid ontmoeten wij 
je graag in de koffiekamer voor een samenzijn.
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