


Ter dankbare herinnering aan 

Geertruida Maria Ruël 

echtgenote van 

Gradus Johannes Veldscholten 

Zij werd geboren op 2 juni 1917 te Lattrop. 
Zij ontving het sacrament van de zieken
zalving en is op 21 juni 1988 in het zieken
huis te Oldenzaal overleden . Op 24 juni 
1988 werd de Uitvaartdienst gehouden in 
de parochiekerk te Beuningen Ov. Daarna 
werd haar lichaam begraven op het kerk
hof aldaar. 

Goede God, met grote dankbaarheid zie 
ik terug op "mijn leven. Het is niet zonder 
inspanning en zorg geweest, maar toch 
heb ik altijd op uw Hand vertrouwd. Er 
kwam in één of andere vorm altijd redding. 
U hebt mijn dierbare man Gerard als een 
trouwe werker en aangename huisvader 
aan mijn zijde geplaatst. 
Op 28 september 1950 hebben we samen 
voor het altaar uw steun en hulp gevraagd 
voor heel ons leven. We kregen drie lieve 
kinderen. Jammer genoeg moesten we 
reeds vroeg Benny weer aan U afstaan. 
De laatste tijd was mijn dierbare man 
door het harde werken erg verzwakt en 

hulpbehoevend. Ik heb geprobeerd met 
veel liefde en zorg hem te helpen om hem 
iets terug te geven, van wat hij voor mij 
betekend heeft. 
Ik breng ook dank aan onze dierbare 
kinderen, Gerrit met Roza en Lidy met 
Frans en hun kinderen. Zij stonden altijd 
klaar voor ons. Wat hebben mijn man en 
ik vreugde en plezier beleefd aan hen. 
We hebben het grote geluk van kinder
zegen in hart en nieren gevoeld. Heel 
bijzonder wil ik Lidy bedanken, die met 
Frans naast ons woonde en onze eerste 
toevlucht was. 
H. Maria, Moeder van altijddurende Bij
stand voor U heb ik zo vaak een kaars 
opge~token; tot U heb ik zo vaak gebeden 
in mijn nood en zorg. Wees voor mij een 
voorspreekster bij God, onze Vader. Amen. 

Voor uw blijken van medeleven, onder
vonden tijdens haar ziekte en na het over-
1 ijden van mijn lieve vrouw, onze moeder, 
schoonmoeder en oma, zeggen wij u har
telijk dank. 

G. J . Veldscholten 
Kinderen en kleinkinderen 

Beuningen, juni 1988 


