
groot was je inzet voor alles 
moge deze verder leven in ons 
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In dankbare herinnering aan 

GODEFRIDUS MARIA ALTHOF 
echtgenoot van 

GEERTAUIDA JOSEPHINA MARIA MORSINK 

Frits werd geboren op 13 december 1928 te Nieuw-Heeten 
en overleed op 19 november 1993 te Hengelo Ov. 
De uitvaart vond plaats op woensdag 24 november d.a.v. in 
de O.L. Vrouwvan Altijddurende Bijstand, waarna we hem te 
ruste hebben gelegd op het R.K. kerkhof te Hengelo Ov 

Pa heeft geen gemakkelijk leven gehad. 
Een ongeluk in december 1963 veranderde de loop van Zijn 
leven volledig. Hij ko, niet meer werken en moest noodge
dwongen thuis blijven. Altijd was er die pijn. Zijn moed en 
doorzettingsvermogen en de liefde van ma hielden hem op 
de been Met heel zijn hart zorgde pa voor ma en de kinderen. 
Ma was Zijn steun en toeverlaat, samen vormden ze een heel 
hecht team. 
Pa was er altijd. HIJ was een kameraad waarop we konden 
bouwen en die we 1n vertrouwen konden nemen. Hij dacht 
met ons mee en was zó inventief; of het nu gmg om een 
reparatie in huis of een persoonlijk probleem, altijd WISt hij 
raad. Ook andere manser in zijn omgeving konden altijd een 
beroep op hem doen. 
Pa was van vele markten thuis. Wat Zijn ogen zagen, 
maakten zijn handen. ZIJn scherpe geest doorzag de proble
men. 

Ondanks zijn gedwongen thuis zijn stond pa midden in de 
wereld. Hij had een levendige belangstelling voor alles wat er 
in de wereld, dichtbij en veraf, gebeurde en mocht daarover 
graag met de kinderen discussiëren. 
Pa voelde zich erg betrokken bij de vordenngen op school 
van Martin, Vincent en lrma Hij wilde heel graag dat we een 
goede opleiding kregen en die ook afmaakten. Pa was een 
gelovig mens. Hij vond het fijn dat hij via de kerkradio de H. 
Mis waar ma naar toe was kon meebeleven. 
De laatste jaren heeft pa - ondanks de moeite die het hem 
kostte· intens genoten van de tochtjes met ma en Herman 
en Paulien. 
De komst van Kees en Harriët en de geboorte van kleine 
Renske gaven hem veel vreugde. 
Toen ma vorig jaar ernstig ziek werd, was dat voor pa een 
enorme klap. Samen met ma heeft hij gevochten om daar 
overheen te komen. Dat ze in februari samen hun 35· jarig 
huwelijk mochten vieren was een onvergetelijke gebeurte
niS. 
Pa verheugde zich op het moment dat hiJ 65 jaar zou worden. 
Dat heeft hij helaas niet meer mogen meemaken. 

Pa, we kunnen je nog lang met m1ssen. 
We zijn blij en dankbaar dat we tot het laatste moment bij je 
mochten zijn. 
Jouw liefde en toewijding, jouw inzicht en humor, jouw moed 
en doorzettingsvermogen blijven bij ons in alles wat we doen. 


