
Dar.kbaar gedenken wij 

JOHANNES HENDRIKUS VILLHABER 

weduwnaar van 
Aleida Maria Josephina Huttenhuis 

Hij werd geboren in Losser op 17 november 1914. 
Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij op 
5 januari 1990 in het Verpleeghuis 'Oldenhove' te 
Losser overleden. 

Biddend hebben wij afscheid van hem genomen In 
de St. Plechelmusbasiliek op 10 januari en hem daar· 
na te rusten gelegd op de begraafplaats in Olden
zaal. 

Hoewel wij bedroefd zijn omdat wij afscheid moeten 
nemen van een lieve en zorgzame vader en opa, is 
er toch ook plaats voor dankbaarheid dat alle lijden 
voor hem nu over is. 
En wat ons nu overblijven zijn dankbare herinnerin
gen, want wie hij geweest is en wat hij betekend 
heeft voor moeder, vooral in haar laatste levensja· 
ren, maar ook voor ons zijn kinderen en zeker niet 
minder voor zijn kleinkinderen. dat alles stemt tot 
grote dankbaarheid. 
Als timmerman van beroep mocht hij een vakman 
genoemd worden. Helaas moest hij, om gezondheids· 
redenen, al op 50-jarige leeftijd uit het arbeidsproces 
stappen, hetgeen niet gemakkelijk voor hem was. 
Gelukkig had hij zijn duiven waar hij veel afleiding in 
vond. Want hij was een op en top duivenliefhebber. 
Toen hij destijds zijn duiven weg moest doen en niet 

meer aan wedvluchten mee kon doen, was hij daar
na met de duiven van Gerard nog drukker dan Ge· 
rard zelf. 
Toen zijn gezondheid minder werd en hij tengevolge 
daarvan minder mobiel was, zag je hem altijd op zijn 
snorfiets er op uitgaan naar zijn kinderen of gewoon 
de natuur in, want hij genoot van het buitenleven. 
Hij was een man die geloofde in mensen en daarom 
ook zorgzaam was. 
De laatste levensjaren van zijn vrouw heeft hij haar, 
omdat zij bijna blind was. met liefde verzorgd en 
bijgestaan. Hij deed zelf de hele huishouding, het· 
geen hem heel goed afging. 
Helaas is het laatste driekwart jaar van zijn leven 
tragisch geweest. Want tengevolge van een hersen
infarct kon hij niet meer praten en was contact op die 
manier niet meer mogelijk, hetgeen voor hem het 
ergste was wat je maar kon denken. En toen opna· 
me in het Verpleeghuis 'Oldenhove' onvermijdelijk 
bleek, speelde het droeve feit dat hij daar zelf niet 
meer over kon beslissen en kwam de moeilijke be· 
slissing te liggen bij de kinderen die maar al te goed 
wisten hoezeer hij daar tegenop zag. Maar de liefde· 
volle verpleging en de geweldige opvang daar zorg
de er voor dat hij het later toch bleek te accepteren. 
Nu zijn leven is stil gevallen in de dood en wij af
scheid van hem nemen zeggen we welgemeend: 
bedankt voor alle inzet en zorg, en rust in vrede. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziek· 
te en bij het overlijden van onze vader en opa zeg. 
gen wij u hartelijk dank. 

Familie Villhaber 
Oldenzaal, januari 1990 




