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Dankbaar geden~en wij 

Marinus Bernardus Joannes 
Gaalman 

echtgenoot ven 

Peulina Maria Josephine M al i 

H1J werd geboren te Hengelo ov op 20 oktober 
1924 en overleed. gesterkt door het Sakrament 
der zieken op 23 april 1987 te Hengelo ov. 
Biddend hebben wij afscheid van hem genomen 
in de kerk van 0. L. Vrouw van Altijddurende 
B1Jstand op 27 april d.o v . en hem daarna te 
rusten gelegd op het r. k kerkhof te Hengelo. 

Plotseling is vader van ons heengegaan. Bij 
hem is het Schriftwoord waarheid geworden: 
.• Weest boreid want de dood komt als een dief 
1n de nacht". 
Hoewel vaders gezondheid de laatste twee ja
ren wisselend was kwam zijn heengaan voor 
ons allen toch nog onverwacht en te vroeg naar 
ons gevoel. 
Gedurende de 62 jaren van zijn leven heeft hij 
intens geleefd 
Vader je was een eenvoudig Iemand d ie het 
liefst op de achtergrond bleef. Op je eigen ma
nier liet je blijken dat je van ons hield. Je zorg 
voor je medemens was groot. Andermans pro
blemen troffen je zeer ook al tiet je dat niet 
blijken. 
Aan J• werk was je met hart en ziet verknocht. 
Met grote toewijding zette je je In voor de kerk 
en vele sociale organisaties Nooit deed men 
tevergeefs een beroep op jou 

De kracht om zo te l even haalde ie uit een 
diep geloof en groots Godsvertrouwen. Maria 
had een grote plaats In ie hart. Het bidden van 
de rozenkrans die ie altiJd blj i e droeg. maakte 
deel uit van hel dagetukse leven 
Het Is zeer moeilijk om zo'n man en vader te 
moeten missen en van hem afscheid te nemen. 
Toch vinden wiJ troost in de waarden die je 
ons hebt meegegeven en d ie in onze gedachten 
voortleven. 

L.eve Rinus rust nu maar uit - je taak 1s af 
gekomen - vandaag heeft God de kroon op 't 
werk gezet dat ie eenmaa in Zijn kracht hebt 
ondernomen 
Vader. bedankt voor elles 1 

Voor uw bliji<en van deelneming zeggen wij u 
hartelijk dank 

Hengelo ov april 1987 
Lepelaarstraat 28 

Paula Gaalman-Malt 
Caret 
Huub en Gerty 
Paul en Nicole 


