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in de vrede van Christus is van ons 
heengegaan 

JOHANNES CORNELIS DALHOEVEN 

echtgenoot van 

Catharina Sybilla Kronenberg 

Hij werd geboren te Losser op 23 december 
1905 en is overleden te Enschede op 26 
april 1981, gesterkt door het Sacrament der 
Zieken. Woensdag 29 april hebben wij af
scheid van hem genomen tijdens de gezon
gen Uitvaartdienst in de Sint Anton iuskerk 
en hem te ruste gelegd op de Begraafplaats 
van Oldenzaal. 

Op het feest van Beloken Pasen heeft God 
zijn trouwe dienaar Johan tot Zich geroe
pen. Met zijn dood is een einde gekomen 
aan een lang en welbesteed leven. Hij was 
een blijmoedig mens, oprecht, eerlijk en 

diepgodsdienstig en altijd vol goede moed. 
Gelukkig getrouwd was hij met weinig te
vreden. Het gemis van eigen kinderen werd 
deels goedgemaakt door de hartelijke fami
liebanden en het meeleven met zijn pete
kinderen . Eertijds als chauffeur werkzaam 
bij een groot transportbedrijf, kon hij zich 
op latere leeftijd vooral wijden aan zijn hob
bies. Hij mocht graag een pijp opsteken, een 
kaartje leggen, luisteren naar muziek en ver
toeven in zijn hobbiekelder om zich daar te 
wijden aan de timmermanskunst. Zo verliep 
dit leven in alle eenvoud, huiselijkheid en 
blijmoedigheid tot hij een half jaar geleden 
ernstig ziek werd . Waar deze ziekte onge
neeslijk bleek kon hij deze toch aanvaarden 
en er met zijn vrouw over praten . Gelukkig 
mocht hem een langdurige en pijnlijke lij
densweg bespaard blijven. De laatste dagen 
heeft hij doorgebracht in het ziekenhuis 
Stadsmaten, waar hij evenals zijn vrouw 
uitstekend werden verzorgd. Met de dood 
voor ogen heeft hij er het Sacrament der 
Zieken ontvangen. Moge God hem over de 
drempel van de dood heentillen om hem te 
laten delen in de verrijzenis en het eeuwige 
leven van zijn Zoon Jezus. Zijn Godsver
trouwen en verbonden leven met de Heer 
zien wij uitgedrukt in onderstaand gedicht 
van Guido Gezelle: 



Aleer het licht ten avond raakt, 
o Schepper aller dingen, waakt, 

en zorgt voor ons, die allen tijd, 
wij bidden U, barmhartig zijt. 

voor droomgedrochten, die 't verstand 
verbazen, berge ons Uwe hand ; 

en 's vijands onraad, ingesnoerd, 
ons lichaam late onaangeroerd. 

o Vader in uw mildheid groot, 
met God de Zone, uws Zelfs genoot, 

die eeuwig God zijt, Heilig Geest, 
vertroost ons al, van minst tot meest! 

Voor uw belangstelling en medeleven onder
vonden tijdens de ziekte en bij het overlij
den van mijn geliefde man, zwager en oom, 

Johannes Cornelis Dalhoeven, 

zeggen wij u allen hartelijk dank. 

Namens de Familie : 
G.S. Dalhoeven - Kronenberg. 

0 ldenzaal, april 1981 . 
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