


Ter dankbare herinnering aan 

Gradus Johannes Veldscholten 

weduwnaar van Geertruida Maria Ruêl 

Hij werd 3 november 1917 te Beuningen Ov. 
geboren. Hij ontving de Ziekenzalving en is 
op 6 februari 1992 te Oldenzaal overleden. 
Op 1 O februari 1992 werd de gezongen 
Uitvaart gehouden in de parochiekerk te 
Beuningen. Daarna is zijn lichaam begraven 
op het kerkhof aldaar. 

Goede God, met dankbaarheid zie ik terug 
op mijn levensweg, van de wieg tot het graf. 
Achteraf zie ik, dat bij vele momenten Uw 
Hand op mij heeft gerust. Het gewone werk 
van elke dag was een noodzaak voor het 
eigen huishouden, maar trouwvervulde arbeid 
was ook een vreugde en een steun voor de 
medemensen. 
Ik beken, dat ik vaak - in mijn hart • en ook 
op zondag in de kerk - aan mijzelf de vraag 
heb gesteld: Hoe loopt dit af? • wordt dat 
een succes of een mislukking? 
Gaandeweg gaf mij deze levenswijze toch 
opbeuring en vertrouwen in de toekomst. Het 

liep wel eens tegen, maar er kwam toch altijd 
weer een oplossing. 
Goede God, U hebt mij een goede gezond
heid gegeven, maar nu is mijn lichaam - als 
een kaars - geheel en al opgebrand. U fluis
tert mij in het oor: 'Het Is volbracht'. Ga binnen 
in de vreugde voor altijd'. 
Ook breng ik dank aan Gerrit met Roza en 
Lidy met Frans en hun kinderen. Zij waren 
voor mij een bijzondere steun. Mede door 
hun inspanning hebben we een nieuw huis 
kunnen bouwen, waar we de laatste jaren 
gelukkig geleefd hebben. Heel bijzonder wil 
ik Lidy bedanken, die met Frans en de kin
deren naast ons woonden en mijn eerste 
toevlucht was. Moge God jullie belonen voor 
al het goede. 

Voor uw blijken van belangstelling bij het 
overlijden van onze dierbare vader, schoon
vader en opa, zeggen wij U onze oprechte 
.dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Beuningen, februari 1992 


