
Ter dankbare en bli1vende herinnering un 

Hendrikus Johennes Monnllrhof 
echtgenoot van 

FEMIA ALEIDA KNIPPERS 

eerder gehuwd geweest met 

GEERTRUIDA PAULINA SCHASFOORT 

Hij werd geboren te De Lutte op 18 juni 1898 en is in 
Christus' vrede overleden te Olden1aal op 6 februari 
1981, voorzien van hel Sacrament der zieken. 
We namen afscheid van ham op hal kerkhof van de 
Nicolauporochie Ie Denekamp op 10 februari 1981. 

Na een i e er lang arbe idtaam leven overvalt hem nog 
vr11 plotseling de dood. 
We missen on'• men en vader node, maar zijn we l 
tevreden dat hem e on lang e n pijnlijk iiekbed ge
spHrd is goblo'9n. 

"Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf. 
We leven en sterven voor God. onz.e Heer; 
aan Hem bohoron we toe." (Rom. 14, 7) 

H11 heeft due woorden van de apostel Paulus als ge
lovig mens proberen waar te maken. 
Zorguam voor iijn guin, begaan mei hel leven, ioals 
1ich dal afspeelde, leefde hij als 'n vriendelijk, Hn
voudi9 en goed mens, die iijn steun vond In zijn 
geloof. 
Bidden en werken waren bij hem beproefde begrippen, 
die hij wist te verenigen in een bijzonder f1Jne har
monie. Tot zijn l•afste zondag toe kon hij nog naar 
de kerk on ook lot hel laatst kon hij belangstelling 
opbrengen voor alles op en om de boerderij. Die 
grote waarden in 11jn leven mogen wij, zijn kinderen 

en kleinkinderen, nu, oongepest aan deze tijd, over
nemen. Wij geloven dat God, 1n wie hij vast geloof
de, hem belonen zal voor al 't goede en mooie dat 
hij voor ons betekend he eft. 
lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen, ik dank jullie 
voor alles; voor jullie iorg en hartol11khe 1d; liefde en 
genegenhe id. Weest goed voor moeder en voor e lkaar 
en bewaart mij in Uw gebed en herinnering. 
Omdat wij geloven in due llde God en in hel leven, 
dat H11 ons heeft beloofd, kunnen we nu zeggen : 

lol weerziens. 

Voor Uw belangstelling en medeleven bij de iiekle, 
het overlijden en de begratenis von mijn dierbare 
man, vader en opa, zeggen wij U hartelijk donk. 

FAMILIE MONNIKHOF 

Denekamp, februari 1981. 
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