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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNES MULDER 
weduwnaar van 

JOHANNA HENRICA KERKHOF 

HIJ werd op 18 september 1899 te Hengelo ov 
geboren. Na een welbesteed leven Ie hij. ge
sterkt door de sacramenten van de kerk, op 
12 januari 1984 in het ziekenhuis te Hengelo ov 
In alle rust overleden. Op 16 januari waren we 
In de O. L. Vrouwekerk bijeen voor zijn af
sche Id Daarna hebben we hem bij zijn vrouw 

te rusten gelegd op het r. k. kerkhof 
te Hengelo ov. 

We zul len hem erg missen, nu hij uit ons mid· 
den Is heengegaan. Went hoe oud hij ook was, 
hU hoorde er nog helemaal bij , in het gezin van 
Herman en Marle. In de familie, in de buurt en 
In de zaak. Hij leefde 1n alles met iedereen 
mee. Al het lief en leed van zijn kinderen gin· 
gen hem ter harte. 
Voor zijn kleinkinderen was hij de liefste opa, 
die er zijn kon. Allemaal gingen ze graag naar 
opa. Het mooiste vond hij dan ook als alle 
kinderen en kleinkinderen bij elkaar waren. Den 
genoot hij met volle teugen. Want hij hield van 
gezelligheid en kon niet tegen ruzie en on· 
enigheid. HU was ook een dankbare mens. 
Dankbaar dat hij zo'n goede vroirw had gehad, 
dat de kinderen hun bestemming gevonden 

hadden, dankbaar vooral ook voor de goede 
verzorging die hij de laats:e 20 jaar van zijn 
leven genoot In het gezin van Herman en Marle. 
Bovenal was hij een gelovig mens Op een 
eenvoudige en eerlijke manier ging hij met God 
door het leven. Hij bad altijd trouw. Maar hij 
wilde God ook dienen door zijn kruis te dra· 
gen en door goed, eerlijk en vriendelijk te zijn 
voor iedereen. jong en oud, vriend en vreemde. 
Hij leefde In het vaste geloof aan een leven 
na de dood, maar zag ook erg op tegen het 
aterven. Toch Is hij In alle rust heengegaan. 
Moge hij nu voor altijd In vrede zijn . 

Vader, bedankt voor alles 1 Opa, we vergeten 
je nooitl 

Voor uw belengstelling en medeleven na het 
heengaan van onze lieve en zorgzame vader en 
opa zeggen we U van harte dank. 

Kinderen en kleinkinderen 

Hengelo ov, januari 1964 


