
om je heengaan treuren w,ï 
om wat je was zijn wij dankbaar 



"TREED BINNEN IN DE VREUGDE 
VAN UW HEER" 

JOHAN KOERTSHUIS 

Hij werd in de Lutte geboren op 21 december 
1926. Voorzien van het sacrament van de 
ziekenzalving overleed hij in zijn huis in 
Oldenzaal op l O januari 1994. Na de uitvaartmis 
in zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, heb
ben we hem begeleid naar het crematorium te 
Usselo op 13 januari. 

Hij was de oudste uit een gezin van 5 kinderen. 
Opgegroeid in de Lutte, werkte hij 3 jaar als 
dienstplichtige in Indonesië; nog twee keer heeft 
hij met zijn vrienden later dit land bezocht. 
Want hij hield van reizen. Door zijn werk kwam 
hij in verschillende landen terecht, waardoor hij 
veel van de wereld leerde kennen. 
Hij stond bekend als gezelligheidsmens bij zijn 
familie en bij vele anderen in zijn omgeving; 
zingen was zijn lust en zijn leven, waardoor hij 
heel wat feesten kon opvrolijken met zang en 
voordracht. 
De mooie natuur had een bijzondere plaats in 

zijn leven, op zijn fiets kon hij er intens van ge
nieten. Enige tijd woonde hij in Tilburg. keerde 
naar zijn familie terug, totdat hij in 1980 zich 
een eigen huis verwierf in de Meerkolstraat te 
Oldenzaal, waar hij in de buurt weer nieuwe 
kennissen kreeg. Hij hoorde toen bij de 
Mariaparochie, waar hij gevraagd werd als 
koorzanger en waarvoor hij zich met zijn muzi
kale en joviale talenten van harte inzette. 
Op 24 augustus 1992 begon zijn ziekteproces. 
met afwisselend spanning en hoop. Hij heeft 
alles gedaan om weer op te knappen, totdat het 
hem duidelijk werd, dat beterschap niet meer 
mogelijk was. Omgeven door goede zorgen van 
zijn familie, van buren. van vrijwillige en pro
fessionele hulp, kwam hij tot berusting; hij 
vouwde zijn handen en in het teken van het kruis 
ging hij zijn Heer tegemoet. 

"Wij geloven immers, dat jezus is gestorven 
en weer opgestaan" 

Voor uw medeleven tijdens zijn ziekte en na zijn 
overlijden blijven wij u dankbaar. 

De Familie. 


