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In dankbare herinnering 

GRADUS CHRISTIANUS TE MARVELDE 

echtgenoot van 

GEZIENA MARIA VELDSCHOLTE 

Hij is op 23 december 1916 te Oldenzaal geboren. Na 
een arbeidzaam leven is hij, voorzien van het H. 
Sacrament der Zieken, op 27 december 1989 overleden 
in ziekenhuis "Ziekenzorg" te Enschede. 

Wij zijn bedroefd omdat wij afscheid moeten nemen van 
een lieve man, vader en opa. Ons blijven dankbare 
herinneringen. 
Hij heeft ons altijd met speciale zorg en belangstelling 
omringd, ons geluk was zijn geluk. Tot op het laatst was 
hij bezorgd voor ons wel en wee, vooral dat van de 
kleinkinderen, met wie hij graag dolde en grapjes 
maakte. 
Hij genoot van de kontakten die het werk met zich mee 
bracht. Hij kende iedereen en iedereen kende hem als 
een rustige, vriendelijke man. Hij kon goed luisteren, 
maar zou op grond van wat hij hoorde nooit oordelen of 
veroordelen. 

Hij had een ruime belangstelling voor mens en 
maatschappij. Zijn interesse strekte zich uit van sport tot 
politiek. Met gevoel voor humor, dat voortkwam uit een 
sterk relativeringsvenmogen, wist hij dan de dingen 
rustig onder woorden te brengen. 
Hij was een tevreden man, niet veeleisend, die genoten 
heeft van zijn gezin en zijn leven. 
Hij heeft de nodige ziekte en tegenslag gekend. Maar je 
hoorde hem daar nooit over klagen. Hij zou niet gauw zijn 
gevoelens blootgeven. Hij verwerkte dingen liever voor 
zichzelf. 
De manier waarop hij de laatste maanden zijn pijnlijk 
ziekbed heeft gedragen, roept bij ons bewondering op. 
Hij heeft werkelijk álles gegeven. Maar het was een 
ongelijke strijd. 

Lieve man, vader en opa, we zullen je missen. Maar 
tevens zullen wij in jouw manier van leven, je zorgzame 
vader-zijn, de kracht vinden om samen verder te gaan. 

'Dat je mag rusten in VT"tlU. 

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, zeggen wij u hartelijk dank. 

mw. G.M. te Marvelde-Veldscholte 
kinderen en kleinkinderen. 


