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Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNESGERARDUSHANTER 

echtgenoot van 

MARIA LOUISA REGINA HOLSBEEK 

Hij werd geboren te Losser op 29 sept. 1921 
HiJ is overleden te Oldenzaal op 3 sept. 
1981, nog voorzien van de H. Ziekenzalving. 
Tijdens de gezongen Eucharistieviering in de 
parochiekerk van de H. Antonius van Padua 
hebben we op maandag 7 sept. d.a.v. af
scheid van hem genomen. 

Hij. was een plichtsgetrouw man, hij leefde 
he emaal voor ons, zijn vrouw en kinderen. 
Lief en leed hebben wij met elkaar gedeeld. 
Hij was er altijd op uit en deed er alles voor, 
dat thuis alles goed liep; dat ieder zich ge
lukkig voelde en dat het niemand van ons 
aan iets ontbrak. Voor mij was hij de beste 
man, die ik kon verlangen, voor ons kin
deren de beste vader. Wij zijn God dankbaar, 
dat Hij hem aan ons gegeven heeft. 
Vol ijver, stipt en met toewijding heeft hij 
43 jaar bij de firma Gelderman gewerkt in 
de weveriJ, waar hij vanwege zijn vakkennis 
en precisie tot kontroleur bevorderd werd. 
Zijn baas kon alles aan hem overlaten en 
had geen omkijken naar wat Johan aflever
de. Ons huis hield hij zelf goed bij; hij was er 

druk mee, ook met de bouw en verbouwing 
van het huis van Susette en Jos. Hij deed het 
met liefde en bleef rustig, ook al was hij er 
druk mee. Helaas heeft hij door zijn ziekte 
dit werk niet zelf tot een goed einde kunnen 
brengen. Hij kon geen woord meer uitbren
gen en geen stap meer zetten. 
Wij hebben daar allemaal heel erg onder ge
leden en vader zelf niet het minste. We heb
ben samen tot het laatste toe gehoopt en 
gebeden, dat hij beter zou worden. Maar het 
heeft niet zo mogen zijn. God heeft blijk
baar andere oren dan wij. zoals iemand in 
onze moeilijke situatie eens zei. Hoe moei
lijk is het dit te aanvaarden. Maar wij moe
ten God dankbaar zijn, dat Hij Johan zoveel 
jaren aan ons gegeven heeft. Hij was immers 
een lieve man en zorgzame vader; hi/. is ons 
voorgegaan in trouwe plichtsvervul ing. in 
trouw aan zijn geloof en kerk, trouw in het 
gebed. 
Moge God hem nu voor dat vele goeds belo
nen en hem doen delen in de vreugde en 
opstanding van zijn Zoon, Jezus Christus. 

Voor de vele blijken van medeleven met ons 
gezin en vooral tijdens de ziekte van Vader 
en bil. zijn overlijden zeggen wij u allen onze 
harte ijke dank. 

M.L.R. Hanter - Holsbeek 
en kinderen 

Oldenzaal, september 1981 
De Ruyterstraat 23. 


