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Dankbaar gedenken wij 

Gradus Prinsen 
Echtgenoot van Lenie Prinsen-Schwieters. 

Gradus is geboren op 3 mei 1924 in Erica. 
Hij overleed op 13 november 2004 in Erica. 

Gradus was de oudste in een groot gezin van zeventien kinderen. 
Tijdens de oorlog, hij was nog maar net 19 jaren oud, werd hij door 
de bezetter naar -Duitsland gestuurd voor arbeid in een ijzer- en 
staalfabriek. De leef- en werkomstandigheden waren erbarmelijk. 
Groot was dan ook de vreugde toen hij op een gegeven moment zeer 
gastvrij werd opgenomen bij de familie Köller in Harttort in de Harz. 
Kort nade oorlog reisde hij per trein naar de familie om hen nog eens 
hartelijk te bedanken. Dit leidde tot een blijvende vriendschap. 

Na de bevrijding stond hij voor de taak om een nieuw bestaan op te 
bouwen. Na verschillende werkplekken kwam hij uiteindelijk in 
dienst, zoals ze velen, bij de Enka/Akzo. 
In 1955 trouwde hij met Lenie Schwieters uit Nieuw Schoonebeek. 
Zij vestigden zich aan de Kerklaan. Hier werden Patrick en Dorothe 
geboren. Met elkaar vormden zij een gelukkig gezin. Zijn latere 
schoondochter en schoonzoon mochten eveneens zijn hartelijkheid 
ervaren. Gradus was de trotse opa van vijf kleinkinderen. Hij had ze 
graag om zich heen. 

Velen zullen Gradus herinneren als de trouwe vrijwilliger van 
Sportclub Erica. Hij leefde voor de club en beheerde samen met 
anderen de kantine van de vereniging. 

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar in 2001 werd hij ziek. Onderzoek wees 
uit een ongeneselijke ziekte. Een moeilijke periode brak voor hem en 
ons allen aan. Kwakkelende en steeds meer afnemende gezondheid 
en het moeten leven met beperkingen. Hij klaagde echter niet en hij 
behield zijn opgewektheid. Ondanks zijn zwakke gezondheid bleef 
hij sterk. Zo konden vaderen moeder toch nog samen een fijn feestje 
vieren rond hun tachtigste verjaardag. Heel voorzichtig werd ook nog 
uitgezien naar het vijftigjarige huwelijksjubileum in september 
2005. Deze stil gekoesterde wens mocht helaas niet meer in 
vervulling gaan. In november vloeiden zijn laatste krachten uit zijn 
broze lichaam. Nadat hij was gesterkt en getroost door het sacrament 
van de zieken heeft hij zijn leven terug gegeven aan God zijn 
Schepper. 
Wij hebben voor hem en elkaar gebeden tijdens de uitvaartviering in 
onze parochiekerk te Erica op 18 november, aansluitend heeft de 
crematie in Emmen plaatsgevonden. 

Een kostbaar leven van een onvergetelijke echtgenoot, vader en opa 
kwam tot voltooiing. Wij zijn dan ook bedroefd maar tegelijkertijd 
intens dankbaar voor alle liefde en zorg aan ons gegeven. 

MOGE HIJ RUSTEN IN VREDE 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven zeggen wij u 
hartelijk dank. Het heeft ons getroost en goed gedaan. 

L. Prinsen-Schwieters 
Kinderen en kleinkinderen. 


