
t 
In ons gebed blijven we gedenken 

onze huisgenoot 

Johannes Wilhelmus 
Holterman 

Hij werd geboren op 20 april 1920 in 
Oen Haag en is overleden, gesterkt 
door het Sacrament van de Zieken, in 
hetziekenhuosvanAlmeloop28janua
n 1992. Na de Uitvaartliturgie in de 
kapel van de Eeshof hebben we hem 
begeleid naar het crematorium te Al· 
melo. 

Jan Holterman was echt. wat we noemen. een 
medemens met belangstelling voor medebewoners 
van ons verzorgingshuis. Zolang z11n krachten het 
toelieten was hij werkzaam. Vooreerst als tuinman 
Vele jaren heeft hij met zijn beste krachten deze 
functie vervuld, eerst bij het verzorgingshuis aan de 
Oranjestraat hier in Tubbergen en later vele jaren als 
tuinman van de Eeshof. 
Muziek was zijn hobby. H11 luisterde veel en graag 
naar klassieke muziek op zijn kamer hier in de 
Eeshof. 
Zijn muziekale talenten bracht hiJ 1n de praktijk door 
vele jaren als dirigent te fungeren van het parochie· 

koor van Tubbergen en bij het koor van de Eeshof De 
Gregoriaanse zang had z11n voorkeur. 
Zo heeft Jan zijn leven inhoud gegeven en vrucht· 
baar gemaakt voor de gemeenschap waarin hij 
leefde. Ondanks zijn niet-sterke gestel is hij altijd 
dienstbaar geweest voor z11n medemensen. 
De laatste jaren namen zijn lichamelijke krach
ten af 
H11 maakte nog wandelingen door het huis en de 
omgeving altijd bereid tot een praatje met medebe
woners en kennissen uit Tubbergen 
Ten gevolge van een ernstige ziekte werd hij opge
nomen in het ziekenhuis waar hij na een kort verblijf 
gestorven is temidden van goede kennissen. 
Met dankbaarheid blijven we Jan gedenken en we 
bidden dat hij nu 1s aangekomen in het Vaderhuis 
Jan. leef nu voort in vrede 

Voor uw vriendschap en belangstelling tijdens zijn 
verblijf op de Eeshof en het medeleven ondervonden 
na zijn overlijden danken w11 u oprecht. 
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