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Ter herinnering aan 

Martinus Johannes Zwiers 

echtgenoot van 

Geertruida Johanna Oude Roelink 

Hij werd geboren op 4 juni 1929 te Steenwijks· 
moer. Na een liefdevol leven is hij op 17 juni 
1998 te midden van zijn dierbaren thuis na een 
ziektebed van een half jaar van ons heenge
gaan. 
Op 20 juni 1998 hebben wij afscheid genomen 
tijdens de viering van de Eucharistie in de 
Mariakerk te Oldenzaal en hebben hem op de 
gemeentelijke begraafplaats te Oldenzaal te 
ruste gelegd. 

Pa was een telg uit een gezin van 9 kinderen. 
Hij 1s opgegroeid in een sterk gelovig gezin. 
Het geloof speelde altijd een belan~rijke rol in 
zijn reven. Vanaf zijn 18e jaar is hrj op eigen 
benen gaan staan. Hij toog naar Deurningen 
waar hij als boerenknecht jaren heeft gewerkt. 
Daarna werkte hij jaren bij de Post. 
Op zijn 61 e maakte hij dankbaar gebruik van de 
VUT, waardoor h_ij veel tijd door kon brengen 

met z'n vrouw en hobby's. Pa we zullen je mis
sen omdat je er altijd voor ons was, nooit voor 
jezelf. 
Je was een man met weinig woorden, maar met 
een hart van goud. 
Daar hebben wij altijd veel waardering voor 
gehad. Sport, spel en de kleinkinderen beheer
sten zijn leven op een positieve manier, hij gaf 
zichzelf hierin volledig. 
Of het nu klootschieten, voetballen of kaarten 
was, hij kon er niet genoeg van krijgen. 
Eenvoud en soberheid hebben hem zijn leven 
lang gekenmerkt, hij zat vol grappen en grollen. 
Zelfs de laatste tijd kon hij het niet laten een 
grap te vertellen. 
Ma was zijn grote steun en toeverlaat, vooral 
het laatste 1/2 jaar waren ze onafscheidelijk van 
elkaar. Pa, we hebben bewondering voor de 
manier waarop jij je hebt gedragen tijdens je 
ziektebed. Hoe ernstig je ziekte ook was, ie 
bleef positief, waaruit anderen moed konden 
putten. 
De zorg die je van ons hebt mogen ontvangen 
hebben je de innerlijke rust gegeven om van 
ons heen te gaan. 

Voor uw grote belangstelling, hulp en medele
ven, tijdens zijn ziekte en na het overlijden van 
onze lieve man, vader en opa zeggen wij u onze 
hartelijke dank. 

G.J. Zwiers • Oude Roelink 
Kinderen en kleinkinderen 




