
t Dankbare herinnering aan 

Gerrit Schulte 

sinds 21 mei 1963 echtgenoot van 

MARIETJE STOLLWERK 

Hij werd geboren te Denekamp op 6 augustus 
1928 en overleed na kort ziek te zijn geweest op 
zaterdag voor Pinksteren, 21 mei 1994, in "Zie· 
kenzorg" te Enschede. We hadden hem 25 mei 
voor het laatst in ons midden tijdens de viering 
van de H. Eucharistie en hebben hem daarna be· 
graven op het kerkhof van de St. Nicolaasparo· 
chie te Denekamp. 

Op 65-jarige leeftijd, waarop we hopen dat een 
nieuwe levensperiode is aangebroken, moest de· 
ze lieve man en zorgzame vader onverwacht af· 
scheid van ons nemen. Nooit ziek geweest, 
overvalt ons dit abrupt einde van een goed en 
welbesteed leven. 
Precies op de 31ste trouwdag en op de eerste 
trouwdag van André en Monique hebben wij 
hem uit handen moeten geven. 
Zijn hele leven heeft hij van de vroege ochtend 
tot de late avond hard gewerkt en een mooi boe· 
renbedrijf opgebouwd. Zijn laatste levenswerk is 
de bouw van de nieuwe woning geweest. Met 

veel energie en doorzettingsvermogen heeft hij 
hier zijn goede krachten aan gegeven. Helaas 
heeft hij er maar kort van kunnen genieten. 
Het doet ons pijn hem niet meer zichtbaar bij ons 
te hebben, het meest bij zi1n vrouw, met wie hij 
al die jaren lief en leed heeft gedeeld. Zij zorg 
voor zijn hoogbejaard geworden ouders zullen 
we niet vergeten. Altijd stond hij daarbij ook 
klaar voor zijn gezin. Gerard, André en Marcel 
zullen goede herinneringen aan hem bewaren. 
Wanneer er eens problemen waren, was er altijd 
ru imte en tijd om daarover in gesprek te gaan. 
De goede ervaringen aan vader overgehouden 
zullen hen ook in de toekomst tot lering zijn. 
De band met de familie was hem dierbaar 
evenals die met de buren. 
Zijn laatste woorden, die moeizaam over zijn lip· 
pen kwamen waren: "Je moet je maar redden, 
als ik er straks niet meer ben". Moge de herinne· 
ring aan zijn leven ons daarbij helpen en we bid
den God dat Hij Gerrit Schulte van zijn Geest ge
schonken heeft. 
Rust in vrede en blijf daarboven in liefde met ons 
verbonden. 

Voor uw deelneming ondervonden na het overlij
den van mijn lieve man, onze zorgzame vader en 
schoonvader betuigen wij onze oprechte dank. 

Familie Schulte 


