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Lijdan met een lach en een traan; 

woorden soms moeilijk te verstaan, 
Je hebt het als een moedig mens gedaan. 

Wie weet wat jij hebt doorstaan? 
Al je liefde heb 1e ons gegeven; 

met die herinnering zullen we verder leven. 

Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Petrus Gerhardus Olde Daalhuis 

echtgenoot van 

Gesiena Geertruida Johanna Linderhof 

Hij werd op 21 september 1919 in Losser gebo
ren. Gesterkt door het Sacrament van de 
Ziekenzalving is hij in het ziekenhuis in 
Enschede van ons heengegaan op 28 juni 
1997. 
Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk 
van de H. Maria Geboorte hebben wij hem te 
rusten gelegd op ons kerkhof. 

In de prachtige omgeving, waar we sinds ons 
huwelijk in 1951 samen hebben gewoond, werd 
hij geboren. 

Hij groeide op midden in de natuur en dat is zijn 
levenlang zo gebleven. 
Daar lag zijn hart, daar kende hij iedereen en 
iedereen kende hem. 
Hij leefde met bomen en de dieren. kende icde· 
re plant of boom en als jachtopziener droeg hij 
de schepping een warm hart toe. 
Hij was een man die recht door zee ging en er 
viel met hem niet te schipperen. Je wist wat je 
aan hem had. 
Maar bovenal was hij een onvergetelijke echt· 
genoot, een goede vader en een hele fijne opa. 
Uiteindelijk was zijn enige zorg dat zijn gezin en 
later ook de gezinnen van de l<inderen het goed 
zouden maken. 
Zijn levenlang was hij hoegenaamd nooit ziek 
geweest. Plotseling werden wij en hijzelf getrof
fen door zijn zeer ernstige ziekte. Een maand 
lang hebben wij tussen hoop en vrees moeten 
leven. In het geloof dat hij zelf zo trouw heeft 
beleefd, hebben wij hem uit handen moeten 
geven. 

Hij moge rusten in vrede. 

Voor uw meeleven deze laatste maand, voor uw 
aanwezigheid bij zijn uitvaart en begrafenis zijn 
wij U zeer dankbaar. 

G.G.J. Olde Daalhuis·Lmderhof 
Kinderen en kleinkinderen. 


