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GERARD (GRADUS) SPIT 

Hij is eerder getrouwd geweest met 

JOHANNA MARIA SCHEUTEN 

en de laatste 15 jaar met 

CORRIE MORSHUIS-KOK 

Hij werd op 17 mei 1914 in Losser geboren; 
gesterkt door het Sacrament van de Zieken, is hij 
- na een hartoperatie in het St. Antonius zieken
huis te Nieuwegein op 13 augustus 1993 overle
den in Enschede. Na de Eucharistieviering op 17 
augustus, hebben wij hem te rusten gelegd op 
het parochiekerkhof in Losser. 

Hij werd 79 jaar oud, maar iedereen die hem te
genkwam, dacht met een man te doen te heb
ben die evengoed 15 jaar jonger had kunnen zijn. 
Hij was zeer actief. 
Alles om het huis was om door een ringetje te 
halen. Alles wat bloeide en groeide had zijn gro
te liefde. 

Hij kon uren werken in de tuin en in de volière of 
eindeloos wandelen in de prachtige omgevin'g. 
Ook het kerkhof waar wij hem nu te rusten leg
gen, had zijn grote belangstelling. Jarenlang 
was hij actief lid van de schoonmaakploeg op 
ons kerkhof. Iedereen had graag met hem te 
doen. 
Hij had een open, optimistisch karakter; hij was 
een man die het leven van de blijde kant kon 
zien. 
Daar had hij ook alle reden voor. 
Hij was zeer gelukkig, omdat zij beiden zo geluk
kig waren. In de laatste weken, toen zijn gezond
heid - ondanks de operatie - zeer zorgelijk was 
geworden, heeft hij meermalen tegen zijn vrouw 
gezegd: ,,Wat hebben we toch 15 mooie jaren 
samen mogen beleven". 
Bedroefd, maar ook zeer dankbaar hebben wij 
afscheid van hem moeten nemen. 
De Heer moge nu voor hem zorgen en hem eeu
wige vreugde schenken. 

Voor uw meeleven en belangstelling in de weken 
r~nd zijn ziekte, voor uw aanwezigheid bij zijn 
uitvaart en begrafenis zijn wij U zeer erkentelijk. 
U bent een echte steun voor ons allen geweest. 

De familie 




