
Vcor uw medeleven betoond na het over
lijde:i van onze vader en opa betuigen we 
u onze oprect-,to dank. 

Familie van Zutphen 
t 

G.J.A. van Zutphen 



Een dankbare gedachtenis aan 

GERHARDUS JOHANNES ANTONIUS 
VAN ZUTPHEN 

sinds 29 december 1976 weduwnaar van 
Johanna Hendrika Maria Ensink 

Hi j werd9eboren te Oldenzaal op 10 febru
ari 1902. 
Plotseling ging hij van ons heen in "Olden
hove" te Losser op 18 december 1988. 
Na de uitvaart in de Drieênheiàskerk te 
Oldenzaal hebben wij zijn lichaam bege
leid naar het crematorium te Usselo op 22 
dec&mber. 

Hij zal bekend blijven als de man, die zich 
samen met zijn vrouw met hart en ziel 
heeft ingezet voor zijn groot gezin, zijn 8 
klnceren; daarvoor werkte hij overdag, 
maar ook vaak 's avonds. Zoals hijzelf op
geklommen was van bankbediende tot 
tens1otte accountant, zo vond hij als 
hoogste doel: zijn kinderen veel te laten 
bereiken in de maatschappij en in sociale 
kontal<ten. 
Hij had alles over voor de goede harmonie 
In ;,:ijn gezin en familiekring, waarbij het 
hem 11erdriet deed, dat het hem niet ten 
volle gelukt is. 

Hij had veel hobbies, waarvan hij zelf ge
noot, maar waarin hij ook zijn medemen
sen liet delen. Zo hield hij van wandelen en 
fietsen in Gods Natuur; hij had veel aan
dacht voor het sociale lpven, waardoor hij 
een grote steun was voor de verkenners
beweging, voor het kerkbestuur, voor de 
voetbalvereniging. Hij stona open voor 
anderen, altijd bereid om te vergeten en te 
vergeven. 

Opvallend was zijn grote betrokkenheid 
bij het geloof en bij de parochJegemeen
schap, maar in zijn latere jaren had hiJ 
daar veel moeite mee; het gesprek daaro
ver ging hij telkens uit de. weg. 

De laatste jaren tobde hij met eenzaa!"l
heid, hij voelde zich wat geïsoleerd door 
minder kontakten, wat hem duidelijk pijn 
deed. Gelukkig is hij de laatste 1 Y2 jaar fn 
"Oldenhove" geweldig goed verzorgd. 

Moge hij nu de Kerstvrede vinden in het 
nieuwe Jeruzalem. 
Moge hij blijven voortleven in zijn kinderen 
en kleinkinderen, opdat zijn vele goede ei
genschappen hun tot voordeel zijn. 




