
In dierbare herinnering aan 

RICHARD MARCUS 

Hij werd geboren te Enschede op 
3 maart 1927. - Gesterkt door de 

H. Sacramenten der stervenden is hij 
op 24 maart 1983 in het verpleeghuis 
't Kieyne Vaert te Enschede overleden. 
Na een Requiemmis in de parochie

kerk van De Goede Herder op 28 maart 
vond de teraardebestell ing plaats op 
de Oosterbegraafplaats te Enschede. 

Na een langdurig en moedig gedra
gen lijden is hij toch nog midden in 't 
volle leven van ons weggeroepen. 
Niemand kan beschrijven hoe leeg wij 
ons voelen nu de dood mijn man, 
onze vader en opa heeft ontnomen. 
Wij zullen hem nimmer vergeten. 

Hij was een man van weinig woor
den, maar des te meer daden: en hard 
werken voor zijn gezin was z'n motto. 
Hij gaf veel en nam weinig. 

Het is moeilijk onder woorden te 
brengen. hoe gek hij was met zijn 
kleinkinderen. maar de stralende ge
zichten als ze hem zagen, spreken 
boekdelen. 

Hij was een handelsman in hart en 
nieren; kon met kleine middelen grote 
zaken doen en had veel succes en 
soms ook tegenslag. Niets kon echter 
zijn goede humeur bederven en hij 
stond altijd klaar voor een nieuw 
avontuur. 

Hij was een goede man en vader en 
een liefdevolle opa, en dankbaar voor 
de goede dingen, die het leven hem 
bood. Hij heeft zijn leven naar eigen 
inzicht geleid en gericht en zei: 
"Laat nooit je linkerhand weten, wat 
de rechter doet!" 

Wij denken aan hem terug met ge
voelens van liefde. respect, eerbied 
en dankbaarheid. We zul len nooit ver
geten. wat hij voor ieder van ons 
heeft betekend. 

Het afscheid nemen van hem geeft 
ons een gevoel van onmacht. Wij pro
beren echter troost te vinden in het 
geloof, dat hij nu zijn geluk en rust in 
de hemel heeft en daar verder over 
ons zal waken. Wij bidden daarom: 
Heer. geef hem de eeuwige rust. 

Voor de blijken van medeleven zeggen 
wij U onze oprechte dank. 
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 


