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Ter herinnering aan 

Johannes Hugo Silderhuis 
H•J Is geboren in Saasveld, 1 april 1913; hij Is 68 
Jaar geworden. Heel zijn leven heeft hij op de 
boerderij, het ouderlijk huis, gewoond. Daar ook 
is hij overleden, plotsel ing en onverwacht, 14 no
vember 1981. In een Plechtige Eucharlslteviering 
en Uitvaart hebben wij 18 november d a.v. afscheid 
van hem genomen en hem op het kerkhof aldaar 

aan de Heer van alle leven toevertrouwd. 

Hij heeft heel zijn leven hard gewerkt. thuis op de 
boerderij, of gravend in het moeras op de Hagen 
en In de beek. of in de buitendienst aan de ge
meente. HIJ had een goede kijk op het werk en kon 
een en ander goed organiseren. 
HIJ was een rechtvaard ig mens, eerlijk, ronduit. Be
zorgd voor iedereen: wie hulp behoeîde, klopte niet 
vergeefs bij hem aan. Hij was er bijzonder op be
dacht, de goede naam ven de ander niet te scha
den; hij vertelde geen kwaad ven de ander. hij deed 
de ander geen kwaad. "WIJ hebben allemaal ge
noeg met onszelf te stellen" vond hlJ hij was dan 
zeer spaan:aem met zijn woorden; des te meer na
denkend en ook diep gevoelig en meelevend van 
hart kon hij geen plezier hebben In andermans ver
driet of tegenslag. Hij wis1 raad met droefheid en 
vreugde In het leven: hij wist van de betrekkelijk
heid van zoveel dingen. Dit alles had te maken 
met een eenvoudig, diep geloof, dat voor hem het 
bedreigende, het beangstigende ean lijden en dood 
ontnem: hij aanvaardde het leven, zoals God het 
gaf. HIJ diende de Heer in oprechtheid en eenvoud; 
hij gunde zich ook tijd voor het parochie- en ge
loofsleven binnen de plaatselijke gemeenschap; hij 
wilde niet met lege handen bij God aankomen. In 
de dertiger jaren werd hij lid ven het kerl<koor en 

zong op verdienstelijke wijze Gods lol! En vele 
overleden mede-parochianen deed hij uitgeleide· 
"In paradisum deducant te anqel " ., mogen de en
aelen u geleiden naar het paradijs! 
N let meer aan het werk, ging hij elke dag near de 
kerk, om er de H . Mie te vieren; hij sloeg niet 
over. 
Zo leefde hij, zorgzaam, soms schijnbaar zorge
loos, en In oprechte tevredenheid, trouw zichzelf 
blijvend in goede en kwade dagen. 
Vanaf 1970 liet zijn gezondheid te wensen over en 
z~n gezichtsvermogen liet hem steeds meer In de 
steek: de laatste drie Jaren was hij blind. 
Wtj kunnen van hem leren, te leven in gelovig 
aanvaarden: hij klaagde niet, bleef er opgeruimd 
onder, behield altijd z~n goede humeur, verheugde 
zich op het bezoek, dat mensen hem brachten. leef
de Intens mee, en luisterde In zijn eentje naar mu
ziek of sport. 
Een onnavolgbaar trouwe en liefdevolle verzor(J1ng 
thuis maakte dat hij met heel wein ig toe kon: met 
een beetJe licht, met een beetje grond onder de 
voeten, met een beetje vreugde in het leven. 
Hij die rechtvaardig leeft, vindt zijn geluk In God. 
weet zich bij hem geborgen: hun vreugde mogen 
vieren alwie oprecht van hart zijn. 

Onze Vader Wees Gegroet 
Moge hij nu leven bij God in het eeuwige Licht . 

Hiermee betuigen wij onze oprechte dank aan fa
mil ie, buren en collega's die hem trouw kwamen 
bezoeken, en zijn lijden hielpen verlichten. 
Voor uw aanwezigheid bij de uitvaart, en mede
leven danken wij U heel hartelijk. 

Familie Silderhuis 


