
Dankbaar gedenken we 

JOHAN RIDDERHOF 
echtgenoot van 

Dinie Groote Haar 
Hij werd geboren te Enschede op 

1juli1931. Hij overleed, gesterkt 
door de Sacramenten der zieken, op 

7 november 1989 in het ziekenhuis 
De Stadsmaten te Enschede. 

We deden hem uitgeleide na de 
uitvaartmis in de St.Jczefkerk op 

10 november d.o.v. We legden hem 
te rusten op de Wester-begraafplaats. 

Geboren in een groot gezin, leerde 
Johan al vroeg, dat echt leven als 
mens is: samenleven en medel6ven, 
er zijn voor de ander! 
Zijn vrouw Dinie en dochter Marina 
namen dan ook de belangrijkste 
plaats in. Maar zijn interesse ging uit 
naar álle mensen: "Hoe was het op 't 
werk?" vroeg hij dan. En de nood in 
de derde-wereld-landen raakte hem 
diep. Hij was ook behulpzaam, 
zomaar. Gouden handen had hij. 

Johan had een brede interesse. 
Veel heeft hij gelezen en geen aktu
al1te1tenrubriek miste hij. Elke stap-

vooruit in de wetenscnap en techniek 
juichte hij toe met 't oog op mensen. 
Voor zichzelf was hij al gelukkig met 

zijn gezondheid, zijn huis, zijn dage
lijks brood en de mensen die hem lief 
waren. Misschien kon hij daarom ook 
zo genieten van de natuur, ziJn volks
tuin en van dieren. 

Hij was rijk met zijn geloof, dat hij 
in de Jozefparochie, waartoe hij zo 
lang behoorde, verder ontwikkelde. 
Zijn overtuiging was dan ook. 
"Er is er maar Eén. Hoe ze Hem 
noemen, doet er niet toe". 

De aanwezigheid van veel dierba
ren bij de ziekenzalving deed hem 
zichbaar goed. Hij noemde ze allen 
bij naam. Kort voor z'n sterven zei hij: 
"De mooiste dag van mijn leven was 
de geboortedag van onze dochter". 

Nu mag hij voor zichzelf zeggen: 
" De Heer heeft mij gezien en onver
wacht ben ik opnieuw geboren 
en getogen .. . " 

{G.v.L. 421 ,1) 

We danken allen hartelijk éie met ons 
meeleefden tijdens de ziekte en na 't 
overlijden van mijn man en m'n vader. 

D. Ridderhof-Groote Haar 
Marina 


