
Dankbare her'nner,ng aan 

Marinus Johannes in het Veld 

echtgenoot van i<atharina Maria Hogeling 

Hij werd geboren te Losser op 24 juni 1921 en over· 
leed thuis aan de Weerinkstraat 12 in Denekamp op 
17 oktober 1995. We hadden hem 21 oktober voor het 
laatst m ons rr1dder 1n de St. Nicolaaskerk voor de v,e
nng van de Euci'iaristie en hebben hem daarna begra
ven op het paroch,eêle kerkhof. 

Een trouwe echtgenoot, die 46 jaar lief en leed met zijn 
vrouw gedeeld heeft: een zorgzame vader met een 
groot gevoel voor rechtvaardigheid en gezelligheid; een 
lieve opa, die alles van ziJn kleinkinderen kon verdra· 
gen, is niet meer 1n ons midden. Een bewogen leven is 
afgesloten. Marinus in het Veld heeft het leven met z'n 
up en downs gekend als geen van ons. 
Steeds heeft hiJ midden in het leven gestaan en gezin 
en vaderland gediend met een doorzettingsvermogen, 
die veel waardering verdient. 
In de tweede wereldoorlog was Marinus aklief in het 
verzet en als marinier was hiJ van 1946 tot 1948 b1J 
vele politionele akties in het voormalig Nederlands Oost 
Indië betrokken, waar hij meerdere onderscheidingen 
voor heeft ontvangen. 

De trauma's aan deze t11d overgehouden, hebben ze· 
ker z1Jn gezondheid benadeeld. Een maagaandoening 
moest hem vroegtijdig doen stoppen met werken. 
Een hersenbloeding vele jaren later belemmerde zijn 
beweg1ngsvnjheid. Eer goede therapie maakte het hem 
mogelijk om zich met een elektnsch scootertJe te ver
plaatsen. En of het nog niet genoeg was, de gevreesde 
ziekte van onze tijd ging ook hem niet voorbij. 
Hij wist dat h1J niet lang meer te leven had en bereidde 
zich vOOf op het naderend afscheid. Met liefoevolle zorg 
werd ~IJ omnngd door ZJJn vrouw. kinderen, kle1nk1nde· 
ren en thuiszorg. 
Hij vroeg de Communie thuis te ontvangen en temid· 
den van zijn geliefd geZJn ontving h1J het Sacrament der 
Zieken. Met voUe overtu,g,ng kon hiJ toen zeggen: 11< 

ga naar de hemel' 
We mogen vertrouwen dat hij nu bij God thuis is, waar 
hij in liefde met ons verbonden blijft. 
Rust in vrede en bedankt! 

Voor uw deelneming en meeleven, ondervonden tijdens 
de ziekte en na het overliJden van mijn lieve man, onze 
vader en opa. betuigen wij onze oprechte dank. 

De familie 




