
Ter dankbare herinnering aan 

Gerhardus Johannes Maartens 
echtgenoot van Wilhelmina Knol. 

Hij is op 21 september 1925 te Los
ser geboren en overleed, na gesterkt 
te zijn door het Sacrament van de zie
ken op 23 april 1988 in het ziekenhuis 
"Ziekenzorg" te Enschede. Zijn crema· 
tie vond plaats 28 april d.a.v. te Usselo. 

Vader is in vrede van ons heengegaan . 
Wij hebben afscheid genomen van een 
goede, rustige man, die al enkele jaren 
leed aan een ernstige ziekte; het heeft 
hem veel strijd gekost dit te aanvaar
den, toch bleef hij altijd vol goede 
moed en probeerde telkens weer de 
positieve kanten van het leven te zien. 
Vader was bezorgd en toegewijd, hij 
was bezorgd om zijn vrouw, bezorgd 
ook om Marcel en Conny. Het was zijn 
grote zorg dat Marcel en Conny het 
goed zouden hebben. Zoveel als in zijn 
vermogen was heeft hij daaraan mee 
geholpen. Hij volgde alles op de voet 
met grote belangstelling en het was 
zijn grote verlangen om bij hun huwe· 
lijk aanwezig te kunnen zijn. En hoe· 
wel alles in het werk is gesteld om 

aan dit verlangen te kunnen voldoen, 
heeft dit toch niet zo mogen zijn. Va
der heeft dit geweten en hij berustte 
daar volledig in. Na het ontvangen van 
het Sacrament van de zieken heeft hij 
heel bewust en nadrukkelijk, in volle 
overgave afscheid genomen en het was 
goed, het was mooi om te ervaren hoe 
rustig hij dit kon doen, hoe hij zo wel · 
gemeend Marcel en Conny geluk wenste 
in hun verdere leven en zijn vrouw be· 
dankte voor haar zorg En toewijding. 
Vader was altijd dankbaar voor kleine 
attenties, hij vroeg niet veel voor zich· 
zelf en wilde niemand tot last zijn, hij 
was een prettige zieke. 
Vader was klaar om zijn leven aan zijn 
Schepper terug te geven. 
Ons past groot respekt en dankbaar
heid dat wij deze man en vader in ons 
midden mochten hebben. 
Hij ruste in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven, 
betoond na het overlijden van mijn 
innig geliefde man en onze lieve zorg· 
zame vader, betuigen wij u onze op · 
rechte dank. 

W. Maartens- Knol 
Marcel en Conny 


