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In dankbare hennnenng aan 

Johan Hendrikus Eduard Hulshof 

23·10·1919 Ootmarsum 
01 ·09·1 983 Twello 

echtgenoot van 
Cornelia Catharina Maria Blokker 

Samen hebben wij hem begraven in 
Twello op 06-09 · 1983. 

In Johan gaat een mens van ons heen bij 
wie een aantal kenmerken opvallend wa· 
ren. Hij was geboeid door de natuur om 
hem heen; met overgave wist hij zijn be· 
wondering voor en verwondering over 
wat er bloeide te verwoorden. Evenzo had 
hij groot respect voor wat mensen uit de 
derde wereld met hun hart en handen 
vormden. Een harde werker was hij. vol 
zorg voor zijn groot gezin. 

Voor wie hem kenden was Johan een 
man van weinig woorden: hij had een he· 
kei aan schijn en hij kwam daarvoor uit. 
Eenvoud was voor hem het kenmerk van 
het ware. 

Zijn kleinkinderen hielden van hem. om· 
dat hu een fijne opa was. Heel voorz1cht1g. 
maar trots. met een tekening in hun 
hand. kwamen ZIJ hem groeten aan zijn 
ziekbed. 

Van al zun kinderen kon hlJ sprekende 
belevenissen vertellen. HIJ volgde hen met 
veel belangstelling en verwachtte inzet en 
doorzettingsvermogen die voor hemzelf 
zo typerend waren. Hij bezwaarde ande
ren niet met zorgen die hem persoonlijk 
troffen; hij ging daarmee op eigen • vaak 
niet gemakkelijke · wijze om. 

Moge Johan nu de rust vinden bij zijn 
Schepper die hij na een zorgzaam leven 
verdient. 

Cato. ons leven ging niet altijd over ro
zen. Samen putten WIJ kracht bij elkaar 
om de zorgen die van ons werden ge· 
vraagd naar beste vermogen op ons te ne· 
men. Tot in de laatste moeilijke maanden 
wist ik JOU liefdevol om me heen. 

Kinderen en kleinkinderen. bewaar die 
menselijke warmte onder elkaar. 

Ik was nog graag blJ JUiiie gebleven en 
wees ervan overtuigd dat ik dat 1n de 
geest mag waarmaken. 

In Uw medeleven in deze moelluke da· 
gen mochten WIJ troost ervaren. Dank U 
wel. 

Namens de fam11Je. 
C.C.M. Hulshof·Blokker 


