
Ter herinnering aan 

LOUIS JOHAN OOSTERHOLD, 
echtgenoot van 

Hendrika Agatha Theresia Josephina. 
Elzinga 

Geboren te Enschede 29 mei 1929. 
Overleden aldaar 30 januari 1981. 
Ter ruste gelegd op de Oosterbe
begraafplaats te Enschede 3 februari. 

" De mens wikt, maar God beschikt." 
Hoe pijnlijk is het voor ons mensen 

te vernemen. hoe plotseling het leven 
kan eindigen. 
Ook dit sterven is weer een grote le
vensles. dat de mens de wegen en 
de raadsbeslu iten van de Heer van le
ven en dood niet kan peilen en door
gronden. 

Met het heengaan van deze door
en-door goede. amabele mens worden 
we allen zwaar beproefd. Een liefde
volle en zorgzame echtgenoot en va
der en een sympathieke vriend en 
collega. - Een man met weinig woor
den maar met een gouden hart. 
Wellicht waren dit zijn mooie en kost
bare eigenschappen. om samen met 
zijn vrouw. de kinderen geestelijk te 

volgen en te begrijpen. Een schat van 
een vader. 
Als een diep-gelovig mens ging hem 

de parochie-gemeenschap van de 
"Goede Herder" ter harte. Hij was lid 
van het parochieel zangkoor. Nog de
zelfde avond vóór zijn sterven had hij 
in een koorrepetitie de Heer lof ge
zongen. Vanaf 't begin maakte hij deel 
uit van het collectanten- college en 
de laatste jaren verzorgde hij de 
" aktie-kerkbijdrage" . En hij deed het 
allemaal zo onopvallend. om jaloers 
op te zijn. Voortreffelijk. 

Goede God. het is onbegrijpelijk, 
maar we willen zonder morren ons 
onderwerpen aan Uw H. Wil. die altijd 
barmhartig is, al weten we er zo vaak 
geen raad mee. 
Lieve echtgenoot en kinderen. ik dank 
jullie voor al de Liefde en zorgen voor 
mij. Bl ijven wij in hart en geest met el
kaar verenigd en danken wij samen 
God voor de vele en mooie gaven. 
die Hij telkens weer opnieuw aan de 
mensen schenkt. 
Moge hij leven met Gods uitver
korenen. 

Uit dankbaarheid voor Uw meeleven 
en ter gedachtenis aan hem. 


