
Dankbaar geaenkeo wij 

Johannes Paulus Cornelis Landman 

echtgenoot van Hendnka Geertruida Christenhusz 

Hij werd gewen in Den Haag op 21 augustus 1g14. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij 1n 
Denekamp overleden op 9 oktober 1995. 
81ddend hebben wij afscheid van hem genomen 1n de 
St. Antoniuskerk te Oldenzaal op 11 oktober en hem 
daarna begeleid naar het crematorium in Usselo. 

Een fijne mens, met een groot geloof en een geweldige 
leveosinzet Is nu van ons heengegaan. Hoewel hij vanaf 
het beg1n van lljn huwelijk leed aan SUfkervekte, wilde 
hij dat nooit weten en zet altijd: 'Ik brljf als automonteur 
werken tot ik 65 jaar ben'. Dat heeft hij ook waarge
maakt. Hij werd daarbij gedreven door de zorg voor 
zf;n vrouw en kinderen, zoals ook later ZJjn kle•nk•nde
ren van hem de vone aandacht en belangstelfing had
den. Het vroegt•jd•g overlijden van Zijn dochter Nardy 
door een verkeersongeval, heeft een diep litteken na
gelaten. Vorig laar mocht. samen met kinderen en klein
kinderen het 50-jarig huwelijksfeest nog gevierd wor
den, dit •s een onvergetelijke dag geworden. 
Z•jn laatste levensjaar werd h•j getroffen door een ziekte 
waar geen kruid tegen gewassen is, maar de fiefde-

volle verzorg•ng door ZIJn vrouw. d•e hij 'ZIJn beste ver
pleegster' noemde, •s een grote steun voor ~em ge
weest. Oe laatste maanden werd hij iefdevol verzorgd 
111 het verpleeght.ls 'Gerardus Majella' in Denekamp. 
Hij is altijd een man geweest d'e gehecht was aan de 
huiselijke sfeer en daarom loever bezoek ontving dan 
zelf er op urt te gaan. 
HIJ rookte graag een goede sigaar. h1j hield van lezen 
en luisterde graag naar klassieke mullek. 
Samen met zijn vrouw heeft hij in de aanleunwoning bij 
de Mar1ahof nog volop genoten van acht heel mooie 
jaren. 
Moge hij, bevriJd van pijn en lijden. nu voor altijd geluk
kig zijn bij God-die-liefde-is er in wie hiJ zo rotsvast 
geloofde. 

Rust in vrede. 

Voor al uw blijken van medeleven en belangstelling tij
dens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man, onze 
vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank 

H.G. Landman-Chnstenhusz 
Kinderen en kleinkinderen 


