
Wilt in uw gebeden blijven gedenken 

Johannes Gerardus Middelhuis 
die geboren werd te Losser op 21 sep
tember .1907. Zijn kerkelijk huwelijk 
sloot hij te Oldenzaal 17 mei 19 41 met 

Johanna Hendrika Reuver. 
De laatste week verbleef hij in het 01 
denzaalse z1ekenhu1s. De familie leefde 
tussen hoop en vrees. Hij ontving de 
z1ekensakramenten en stierf er 13 ok
tober 1986, volkomen rustig. 
Op het kerkhof van de Maria Geboorte 
parochie te Losser werd hij begraven 
16 oktober 1986 in het graf b11 zijn 
vrouw, die hem steeds zo trouw terzijde 
stond, maar die reeds 19februari1974 
overleed. 

Hij was een eenvoudige man, die in eer 
en deugd een rijwiel zaak in Losser dreef. 
Hij gebruikte weinig woorden en had 
een diep geloof. Trots was hij op zijn 
enige dochter Ineke; later mocht Em 
merich als schoonzoon het gezin ver
sterken en de vreugde steeg ten top, 
toen _de tweeling Stephan en Matthijs 
hun Jongensstreken het dorp in stuur
den, 

Om uit te rusten was hij graag bij het 
water om zijn hengel te gebruiken en 
een visje te vangen. Meestal nam hij 
enkele liefhebbers mee. Daar vond hi1 
zijn plezier in en hij wilde niemand tot 
last zijn. Klagen en kr··unen lag hem 
niet, voor zichzelf leefde hij erg sober. 
Christus bracht ons het goede nieuws, 
dat God overal aanwezig wil z11n, waar 
mensen in hun bestaan bedreigd wor
den. De aanwezigheid van God ont
slaat ons echter niet van eigen inzet 
en werkzaamheid. Het eigen werk en 
de hulp van God is aanwezig in wat 
wij zijn en in wat wij doen, door de 
H. Geest, die in ons woont. 
Hannes geloofde dit en daarom bidden 
wij voor hem, dat zijn leven nu reeds 
.anders is geworden. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze zorgzame vader en opa be
tuigen wij u onze oprechte dank. ' 
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