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In dankbare herinnering aan 

Gerard Schulte 

Hij werd geboren op 22 mei 1920 in Beuningen en 
overleed op 11 juni in het ziekenhuis te Enschede. 
Wij hebben hem voor het laatst in ons midden 
gehad tijdens de Uitvaartplechtigheid op 16 juni 
in de St. Nicolaaskerk te Denekamp waarna we 
hem te rusten hebben gelegd op het R.K. kerkhof 
aldaar. 

Pa werd 90 jaar geleden geboren op de Punthuizen 
en op jonge leeftijd verhuisde het gezin naar de 
Mekkelhorst. Hij groeide hier op met 4 zussen en 
2 broers onder de naam "Puntgeerf'. De oorlog 
heeft diepe indruk op hem gemaakt, dit is hij nooit 
vergeten. 
Na de oorlog heeft hij jaren in de textielindustrie 
en voor de plantsoenendienst van de gemeente 
Oldenzaal gewerkt. Tijdens werkzaamheden is 
hij na een ongeval niet volledig hersteld. Hierna 
heeft hij zich meer op de boerderij gericht waar hij 
altijd met veel plezier werkte en tot het laatst toe 
betrokken bij bleef. 
In 1955 trouwde hij met ma en werden er 3 kinderen 
geboren, Jos, Mathie en Marion. 

Zijn leven lang heeft hij ontzettend veel gefietst. Hij 
was een echt natuurmens. 
Later werden er met ma busreizen ondernomen en 
het hoogtepunt was de vliegreis naar zijn zuster in 
Canada. 
Van de 8 kleinkinderen genoot hij enorm en hij was 
altijd geïnteresseerd in het doen en laten van hen. 
Zijn brede belangstelling voor actualiteit, voetbal en 
het lezen van boeken is altijd gebleven. 
Hij was een gelovig mens en ging wekelijks naar de 
kerk. 
Nog maar 1 ½ jaar geleden heeft het verlies van zijn 
vrouw hem veel verdriet gedaan, maar daarna heeft 
hij nog vele mooie momenten gekend. 
Hij was een tevreden man die niemand tot last wilde 
zijn en zei altijd: "As ze me gen werk met mie kriegt". 
Tot het laatst toe heeft pa nog uitstapjes gemaakt en 
de dagopvang bezocht. 
Vanaf woensdag nam zijn gezondheid af en 
vrijdagnacht is hij in het ziekenhuis opgenomen. 
's Morgens leek het beter te gaan en heeft hij als 
laatste met kleinzoon Rob gesproken over het nieuws 
en de komende WK. Helaas ging hij 's middags 
achteruit en is hij 's avonds rustig ingeslapen in het 
bijzijn van zijn kinderen. 

Wij willen u hartelijk danken voor alle steun en 
medeleven die we mochten ontvangen na het 
overlijden van onze zorgzame vader, schoonvader 
en trotse opa. 

Kinderen en kleinkinderen 


