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Ter gedachtems aan 

GRADUS HENDRICUS TE FOCHT 

gehuwd geweest met Anna Bomers overleden 1950 
daarna gehuwd met Adelheid Wanders op 

9 februari 1954 

Vader is geboren op 8 augustus 1905. 
Ovef1eden 16 juli 1999 1n het Verpleegtehuis 
.Stichting Marga Klompé" of beter bekend .de 
Molenberg·. 
Vader was 'n gelovig mens en vertrouwde op Gods 
goedheid. 
Toen vader trouwde met mama Anna werden urt dit 
huwelijk 7 kinderen geboren, twee zoons en vijf 
dochters. Vader werd al snel op jonge leeftijd 
weduwnaar, dat was niet gemakkelijk. zo ging hij 
~met opa en opoe door. Totdat h~ op 9 febru
an 1954 trouwde met mama Adelheid. Voor hem en 
opa en opoe 'n goede vrouw en voor ons 'n goede 
lieve moeder. Zo kwam er weer licht in de donkere 
dagen in ons gezin, na de tijd dat onze mama gestor
ven was. 
Hij was altijd druk van 's morgens vroeg tot 's avonds 
laat. Vijfentwintig jaar lang bij de .Grolsch" gewerkt 
en later nog vi~entwintig jaar .Leemput•. 

En als hij weer thuis kwam dan stond daar ook nog 
werk op hem te wachten 
Op negentigjarige leeftijd werd vader dement en nog 
een klein jaar door mama en zoon Jan verzorgd te 
zijn, ging het thuis niet meer en ging hij naar ver
pl~te.huis .de Molenberg" te Groenlo. Daar werd hij 
en is hlJ ontzettend zorgzaam en liefdevol verzorgd. 

Toch hebben wij op 9 februari van dit jaar hun vijfen
veertig Jarig huwelijksfeest op een hele fijne manier 
kunnen v'eren. 
De zuster die tiem ontvangen heeft in het begin. dat 
papa daar voorgoed moest blijVen, heeft hem ook 
begeleid op de laatste nacht dat hiJ gestorven is. 

Dat hij ruste in Vrede. 

Na de gezongen uitvaart op dinsdag 20 juli 1999 hebben 
wij ZIJn ' chaam ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof. 
Borculoseweg te 6bergen. 

Voor het medeleven thuis en 1n .de Molenberg" en bij het 
overli)den van mijn dierbare man, onze vader en opa 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Adelheid te Focht-Wanders 
kinderen. klein- en achterkleinkinderen 

Eibergen, JU!i 1999. 


