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In dankbare herinnering aan 

Ben Olthuis 

echtgenoot van 

Truus Spenkelink 

• 21 september 1929 t 28 mei 1997 

Nu we zo plotseling Ben Olthuis, mijn man, 
onze vader, moeten missen, voelen we naast 
ons verdriet ook troost en dankbaarheid. We 
voelen verdriet omdat we zo'n lieve man zo van 
het ene op het andere moment uit handen moe
ten geven. 
Maar we voelen troost en dankbaarheid omdat 
we weten dat het goed geweest is zoals hij 
geleefd heeft, en wat wij met hem mochten 
delen. 

Ben was een zachtaardige man. Hij stond niet 
graag op de voorgrond, maar hij was zorgzaam 
voor wie hem nodig had. Hij was goed voor 
Truus, hij was haar steun en toeverlaat, zo goed 
als zij dat was voor hem. Samen hebben ze een 
heel goed huwelijk gehad, helemaal op elkaar 
ingespeeld. 

Na het hartinfarct, twintig jaar 9eleden, is Ben 
opgehouden te werken, maar hiJ heeft zich nooit 
een moment verveeld. Altijd was hij bezig, hij 
kon ook uren over zijn postzegels gebogen zit-
ten. ' 
Afgelopen zondag nog, het was koud, winderig 
weer buiten, Ben was met de postzegels in de 
weer, Truus schreef een brief. Het was heerlijk 
zo, een hele zondag samen thuis. 

Ben is maar 67 jaar geworden, dat is niet oud. 
Maar toch kunnen we zeggen: alles was zo 
goed als klaar. De jaren van het huwelijk waren 
goed en vol harmonie, Gea en Jos hebben hun 
weg gevonden, het nieuwe huls is op orde. 
Het is of hij heeft gedacht:"Nu kan ik je gerust 
achter laten, Truus kan verder.• 

Wij gaan verder, wij moeten verder gaan zonder 
hem. Maar we weten dat we de kracht ervoor 
krijgen. 
God heeft Ben opgenomen in zijn vrede en Hij 
zal ons de kracht schenken die we nodig heb
ben. 

Wij danken u hartelijk voor de belangstelling en 
het medeleven bij het overlijden van Ben. 

Truus Olthuis-Spenkelink, 
Gea en John, 
Jos 


