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In dankbare herinnering aan 

Johannes Hermannus Horsthuis 

weduwnaar van 

Geertruida Hendrika Oude Sanderink 

Hij 1s geboren te Oldenzaal 4 é:pril 1905. 
Na kortstondige ziekte en liefdevolle verple· 
ging overleden in het Verzorgingshuis De Mo
lenkamp op 4 december 1992. 
We hebben afschl:!id van hem genomen tijdens 
de Eucharistieviering in de Drleêenheidskerk te 
Oldenzaal, waarna de crematie heeft plaatsge
vonden te Usselo op 8 december 1992. 

Een leven is voleind. Onopvallend in oprechte 
eenvoud ging deze man zijn weg door het Ie· 
ven. In liefdevolle zorgzaamheid voor zijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen. Uiterlijk ver
toon en een veelheid van woorden waren hem 
vreemd; getrouw in zijn dagelijks werk deed hij 
in stille vanzelfsprekendheid wat zijn handen 
te doen vonden en wat gebeuren moest. 

Op 6 oktober 1934 trad hij in het huwelijk met 
een dochter uit een oud Twents geslacht, met 
wie hij 53 jaar lang een gelukkig gezinsleven 
heeft mogen beleven: de uit dit huwelijk gebo
ren kinderen waren zijn stil geluk en de bekro-

ning van beider liefde. Tot in zijn laatste le
vensperiode bleef hij intens genieten van de 
bezoekjes aan en van zijn kinderen en van de 
uitstapjes die hij samen met hen kon maken. 

Als de dag het maar even toeliet luisterde hij 
naar het bandje, waarop zijn vrouw verhalen 
vertelde aan haar kinderen: ook na haar dood 
bleef hij zo in liefde verbonden naast haar voort
leven. Frank, de zoon van Siny en Henk had hij 
speciaal in zijn hart gesloten; niet met woor
den gaf hij daaraan uiting· woorden waren niet 
zijn sterkste kant · maar door waar mogelijk 
hem te bezoeken en bij hem te zijn. 

Bij het klimmen der jaren, toen echt de oude 
dag kwam en zijn wereld kleiner werd, bleef hij 
in benijdenswaardige gezondheid verbonden 
met zijn kinderen en tot zijn laatste ademtocht 
bleef hij genieten van de aarde, de tuin en de 
natuur. 

Nu 1s zijn levensboek gesloten. In grote dank· 
baarheid blijven wij zijn stille, liefdevol'e zorg
zaamheid, zo innig verbonden met die van 
moeder, gedenken en in ons hart bewaren. 
Vader, dank je. 

Voor uw medeleven danken wij u hartelijk. 

Kinderen en kleinkinderen 


