
Vergeet mij niet en 
wees goed voor elkaar. 



t 
Te.r dankbare h,erinnering aan 

MARINUS WILHELMUS ALBERTUS GERAETS 

echtgenoot van 

Ali Stam 

Hij werd geboren te Emmen op 19 augustus 
1946. Na een ernstige ziekte overleed hij op 
26 april 1984 in het zie,kenhuis te Emmen. 
We hebben hem op 1 mei 1984 op het R.K. 
kerkhof te Erica beg raven . 

Wil was iemand die geen hoge eisen stelde 
en me,t weini,g tev,reden was. Hij was geslo
ten en zou niet gemakkel ijk over iets klagen. 
Ook toen hij er,nstig ziek werd en verschil
lende operaties moest ondergaan, bleef hij 
zichzelf. 
Als men naar zijn gezondheid vroeg zei hij 
al~ijd dat het goed ging; hij maakte zelfs 
grapjes over zij,n toestand . Slechts een en
kel,e keer bleek hoe hij worstelde met de 
ziekte die hem over,kwam. Dan vroeg hij : 
waarom i,k? Maar hij gaf zich niet zonder 
me,er over. Hij bLeef vechten voor zijn ge
zondheid. Pas toen hij voor de laatste keer 

naar het ziekenhuis ging, had hij het besef 
dat he<t nu over was. 
Eigenlijk is hij veel te jong gestorven, want 
hij had nog veel voor zijn gezin kunnen be
tekenen . Hij was een goede echtgenoot en 
een ,goede vader. Omdat hij zich nooit op 
d,e voor,grond plaatste vie,I 1hij ook in de kerk
gemeenschap niet op. Maar hij vond wel dat 
hij erbij hoorde, want hij was een gelovig 
man. Hij wilde een bijbe,I naas,t zijn bed en 
hij was erg dankbaar toen hij het sacrament 
d,er zieken onlvi,ng . 
Moge hij rusten in vrede bij God. Wij wil
len ook graag st,erkte vragen voor zijn vrouw 
Ali en dochter Angelique. 

Voor de vele bi ijken van medeleven onder
vonden tijdens de ziekte en na het overlijden 
van mijn lieve man en vader, zegg•en wij U 
har,telijk dank. 

AH en Angelique Geraets. 

Erica, mei 1984. 


