
Voor Uw blijk van medeleven betoond na het 
overlijden van onze l ieve man, vader en opa, 
zeggen wij U onze hartelijke dank. 

Hengelo Ov, mei 1980 
Landmansweg 130 

W . J. Holtman-Spoolder 
kinderen en kleinkinderen 

t 
Denkt in uw gebeden aan 

Engbertus Hendrikus Joseph Holtman 
echtgenoot van 

Wilhelmina Johanna Maria Spoolder 

Vader werd geboren 28 maart 1920 te Losser. 
Onverwacht overleed hij in de middag van donder· 
dag 22 mei 1980. We hebben voor hem de uitvaart 
gehouden in de Paus Joanneskerk op d insdag 
27 mei d.a.v . en daarna hebben we zijn lichaam te 

ruste gel egd op het r . k. kerkhof aan de 
Deurningerstraat te Hengelo Ov. 

Vader heeft de laatste 5 jaren veel moeten door· 
staan. Lichamelijk kon hij niet goed meer. Zijn hart 
was niet sterk meer. Enkele maanden geleden ging 
hij naar het ziekenhu is en toen was hij weer geluk· 
klg dat hij naar huls mocht naar zijn vrouw, zijn 
gezin, zijn buren. Daar was hij graag. Daar was hij 
gelukkig. Dat was zijn vertrouwde omgeving. 
Daar kon hij zijn verhaal vertel len. Daar vond hij 
mensen die hem verstonden en begrepen. Daar ook 
werd hij opnieuw getroffen door zijn ziekte en zo 
Qing hij onverwacht van ons heen. 
Zo staan we hier nu bijeen, rond vader. We hadden 
hem nog graag bij ons gehouden. Maar het mocht 
niet zo zijn. O. L. Heer: Uw weg Is anders dan 
onze weg. We bidden voor vader: neem hem op in 
Uw Huls voor altijd . We bidden voor moeder en 
voor onze kinderen en 5 kleinkinderen, waar hij 
zoveel van hield. Bescherm ze Heer als een Goede 
Vader en help ons met Uw Troost. 

Vader moge rusten In vrede. 
Maria, Moeder van de Meimaand. 

bescherm ons en ons gezin 
en onze famil ie. 




