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Dankbaar voor al les wat hij voor ons heeft 

betekend denken we terug aan 

Gerrit Antonius Johannes Oldenhof 

echtgenoot van Helena Maria Theuslnk 

Hij werd geboren te Hengelo op 27 augustus 
IS08. Hij overleed geheel onverwacht te Hen
gelo op 24 JUi 1983. We hebben afscheid van 
hem genomen op donderdag 28 juli tijdens een 

H. Mis ven Requiem In de Rapha61kerk te 
Hengelo waarna we hem te ruste hebben 

gelegd op het r k kerkhof aldaar 

Plotseling. geheel onverwacht, Is hij uit ons 
midden weggevallen: we realiseren ons nog 
maar half wat dit sterven voor ons betekent 
Hij was. met zijn 74 jaar, een mens die midden 
in het leven stond, gelnteresseerd In alles wat 
er om hem heen gebeurde. Met zijn gezond 
verstand en zijn warme hart stond hij open voor 
de vernieuwingen in de maatschappij en m de 
kerk. Hij kon genieten van een goed gesprek; 
op de avonden van het groot huisbezoek. zoals 
die de laatste jaren vanui t de parochie gehou
den werden. had hij zo zijn eigen Inbreng. al
tijd proberend om het goede vanuit de trad1t1e 
1n kontakt te brengen met de eisen van deze 
tijd. HIJ was een goede, liefdevol le echtgenoot 

voor zijn vrouw met wie hlJ zowel de vreugde
volle als de pijnlijke momenten heeft gedeeld. 
Toen het nod ig werd, nam hij met grote van
zelfsprekendheid bepaalde huishoudel ijke taken 
over Aan z~n kinderen heeft hij het beste 
gegeven wat in hem was zorg. liefdevolle aan
dacht. wijsheid 
Dit mensenleven werd gedragen door een op
recht en diep geloof In Cod: het gaf een blij· 
moedige uitstraling aan dit leven. In groot ver
trouwen geven wij de overledene uit handen en 
leggen we hem neer in de goede en betrouw· 
bare handen ven Cod. Het voorbeeld dat hij 
nahet. moge ons die achterblljVen bemoedigen 
op onze verdere levensweg 

Voor uw b lijk van deelneming na het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame veder en 
opa. zeggen wij U harteliJk denk. 

Hengelo Ov. JUii 1983 
M. Emantsstreet 5 

H. M. Oldenhof-Theusink 
kinderen en kleinkinderen 


