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Met veel liefde willen wlj 

blijven denken aan 

MARINUS ZWERINK. 
Hij werd op 21 augustus 189 7 

te Losser geboren. 
De laatste jaren heeft hij gewoond in 
St. Maartens-stede. Daar is hij in alle 
rust op 14 november 1990 overleden, 

gesterkt met het kruis van de 
ziekenzalving. 

Na de Eucharistieviering in de parochie
kerl< van de H. Maria Geboorte op 19 
november, hebben wij hem te rusten 

gelegd, in het graf van zijn vrouw 
GEERTRUIDA LUTTIKHUIS, 

op het kerkhof in Losser. 

In al le sti lte is hij gestorven. De man 
die er een hekel aan had om anderen 
tot last te zijn, wilde niemand het ver
driet aan doen bij zijn sterven te zijn. 
H ij en wij waren er klaar voor. Ook 
al is ons dit einde overvallen. Ondanks 
de geweldige handicap dat hij beide 
benen miste, bleef hij de opgewekte 
man ; dankbaar voor ieder goed gebaar 
of helpende hand. 

Hij bleef de man die hij altijd was ge
weest, eenvoudig en vol humor. Hij is 
nooit slachtoffer geworden van zijn 
ziekte, maar leerde er letterlijk mee 
leven en straalde in alles een krach
tig karakter uit. Daarnaast wist hij zich 
gesteund door een groot geloof in de 
wetenschap dat er veel voor hem ge
beden werd. 
In al le sti lte zal hij meer geleden heb
ben dan wij kunnen vermoeden. Maar · 
en dat hebben wij in hem mogen mee
maken · niemand wordt boven zijn 
krachten beproefd. 
Vol vertrouwen leggen wij hem in 
handen van God, die wij Vader mogen 
noemen. Hij verwacht zijn kinderen 
thuis. 
Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven tijdens zijn ziekte, 
voor uw aanwezigheid bij de uitvaart 
en begrafenis in onze parochiekerk, 
zijn wij u zeer dankbaar. 
U was een echte steun voor ons. 

Z ijn kinderen en 
kleinkinderen. 


