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Moge in onze dankba re herinnering 

blijven voortleven 
GRADUS THEODORUS W OELT JES 

echtgenoot van 
Catharina Hendrika Konings 

Hij werd geboren te Eibergen op 21 mei 
1919. Na- een kort verblijf in het zieken
huis te Enschede is hij daar op 20 aug. 
1992 overleden. Hij werd in zijn woon
plaats Eibergen op 25 augustus 1992 
begraven. 

Sinds zijn huwelijk met moeder heeft 
hij jarenlang met zijn gezin en later 
alleen met moeder gewoond aan de 
Willem Sluyterstraat. De tuin om het 
huis was zijn lust en zijn leven. Naar 
gelang de jaren verstreken werd zijn 
gezondheid minder, althans niet meer 
in die mate dat hij zelf de tuin kon ver
zorgen en een ander tot last zijn wilde 
hij niet. Ook andere dingen gingen 
steeds moeilijker. 
Rijkhalzend keken vader en moeder dan 
ook uit naar een woning waarbij reke
ning was gehouden met mensen van 
hun leeftijd en ongemakken die deze 
leeftijd vaak meebrengt. Blij waren zij 
dan ook met de woning aan de Bronk
horstkamp waar zelfs voor en achter 

nog een tuintje was, net groot genoeg 
om te overzien. Enthousiast werd de 
woning ingericht, iets waar vader best 
t rots op was. 
Genietend van het mooie weer van deze 
zomer zat vader samen met moeder 
achter de nieuwe woning. Hier kwam 
vader ongelukkig te vallen, brak zijn 
heup en kwam zo in het ziekenhuis te
recht. Bij de revalidat ie deden zich com
plicaties voor waarna vader, ondanks 
de goede zorgen van het ziekenhuis
personeel, is overleden. 
Helaas heeft vader slechts enkele we
ken van zijn nieuwe stekje kunnen ge
nieten. Na een leven van eenvoud was 
hem een langere tijd gegund. 
Wij namen afscheid van vader in de 
H. Eucharistieviering in de kerk van de 
H. Mattheus te Eibergen en op de p lek 
die vader voor ogen had; de R.K. Be
graafplaats aan de Haaksbergseweg. 

Bij deze danken wij u hartelijk voor uw 
belangstelling tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis en bij het overlijden van 
onze lieve man, vader en opa. 

Fam. Woeltjes 

Eibergen, augustus 1992 




