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Ter herinnering aan 

Johan Tellman 

echtgenoot van 

ANNIE OUDE ALINK 

Hij werd geboren 26 april 1914 in De Lutte. Op 27 
juli 1994 overleed hij na gesterkt te zijn door het 
H. Sacrament der Zieken in het verpleeghuis 
.,Oldenhove" te Losser. Op 30 juli werd zijn li
chaam te ruste gelegd op het r. k. kerkhof te 
De Lutte. 

Wij zijn bedroefd, omdat wij afscheid hebben 
moeten nemen van hem, maar tegelijk troost het 
ons dat hij tot rust gekomen is na een moeilijke 
periode in ziJn leven. 
Na zijn jeugd op de boerderij, kreeg hij de kans 
om de ouderlijke boerderij voort te zetten. Hij 
trouwde op 2 oktober 1946 met Annie Oude 
Alink. 

Johan was een echt natuurmens, hij kon zich 
uitleven op de boerderij en in zijn hobby het ja
gen. Daarnaast was hij iemand die weinig woor
den nodig had, niet lastig wilde zijn voor de an
deren en zijn gevoelens niet gemakkelijk aan ie
dereen prijs gaf. Wel was hij iemand. die van ge
zelligheid hield. Naast het jagen was het kaarten 
jarenlang zijn lust en leven en kon in huiselijke 
kring de televisie hem urenlang boeien. 
Helaas was het hem niet gegund om de laatste 
jaren van zijn leven op de boerderij door te bren
gen. Samen met zijn vrouw had hij nog volop 
van zijn hobby en zijn kleinkinderen kunnen ge
nieten, maar door een niet te stuiten ziekte was 
verpleging thuis helaas niet meer mogelijk en 
werd opname in een verpleeghuis onvermijdelijk. 

Voor uw belangstelling en medeleven, die wij 
van u mochten ondervinden tijdens de ziekte en 
na het overlijden van mijn man, onze vader, opa 
en broer danken wij u hartelijk. 
In het bijzonder willen wij hen danken die hem 
op "Oldenhove" zo geduldig en liefdevol heb
ben verpleegd. 

De Lutte, juli 1994 
Hanhofweg 11. 

Familie Tellman 




