


Een kleine, dankbare herinnering aan 
Gerrit Schutten 

echtgenoot van 
Doortje Schutten-Grawe 

Hij werd op 17 juli 1923 te Harreveld onder 
de gemeente Lichtenvoorde geboren. Na 
~en langdurige, ernstige ziekte overleed hij 
1~ de nacht van maandag 11 januari op 
dinsdag 12 januari 1999 thuis op camping 
Marveld te Groenlo. De eucharistie bij zijn 
uitvaart vierden wij op 15 januari in de kerk 
van de H. Calixtuste Groenlo. Daarna namen 
wij afscheid 1n het crematorium 'Slangen
burg nabij Doetinchem. 

Ruim_so jaar geleden trouwde hij gelukkig 
met z11n Doortie. en zij kregen drie kinderen. 
Al die jaren ston.d hij voor een goede band 
1n het hele gezin, zonder onderscheid te 
~~ken. Het was dan ook een goed feest dat 
WIJ, nog maar zo kort geleden, met elkaar 
mochten vieren. Maar daarna werd al snel 
duidelijk d.at het niet zo goed ging met zijn 
gezondheid: er werd een ernstige ziekte 
ontdekt, waarvan hij niet meer zou kunnen 
herstellen. De weg naar het einde was lang 
en zwaar, maar hij ging hem dapper en in 
waardigheid. Hij aanvaardde deze weg 
zoals hij zijn hele leven aanvaard had. Dank· 
baar was hij voor de liefdevolle zorg thuis 

ten einde toe. Dankbaar was hij dat hij zi1n 
laatste wens nog in vervulling mocht zien 
gaan: de geboorte van zijn eerste achter
kleinkind, dat hij op Nieuwjaarsdag mocht 
begroeten Hij was een goede echtgenoot 
voor zijn vrouw, een goede vader voor de 
kinderen, een gezellige opa voorde kleinkin
deren. Hij was een man die niet op de 
voorgrond hoefde Hij was een harde wer
ker die van alles oppakte om zo te zorgen 
voor brood op de plank. Hij was ijzervlechter 
e~ zo'n 20 jaardreef hij een café te Eibergen 
Bijzonder heeft h11 ook genoten van zijn 
verblijf op camping Marveld te Groenlo, 
eerst in de vrije tijd maar naderhand ook als 
vaste woonplaats. In geloof en vertrouwen 
o.ntving hij de ziekenzalving, regelmatig ont
ving h11 de communie. Het gaf hem kracht om 
zijn laatste stuk levensweg te gaan In dat 
geloven 1s h11 .. in vrede van ons heengegaan 
en heeft h11 z11n leven in handen gelegd van 
Hem van wie_ hij het eens had ontvangen. Wij 
bidden dat h11 voor altijd thuis mag zi1n bij God 
onze Vader. Hij zal ook een goede en warme 
plaats houden in onze harten. 

Voor uw belangstelling en meeleven tijdens 
zijn leven, in zijn ziekte en na zijn overlijden, 
zeggen, wij u hartelijk dank. 

Uit allernaam: Th. Schutten-Grawe 


