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JOllAN THEODOOR HERMAN 
TE KAATH 

echtgenoot van Hendrika Antonia Sprake!. 

tüj werd geboren te Gendringen op 24 de· 
cember 1899. Onverwacht overleed hij op 

18 januari 1985 te Enschede. 
We deden hem uitgeleide in de uitvaart· 
dienst in de St. Jozefkerk te Enschede op 

22 januari d.a.v. 
De crematieplechtigheid was in Usselo. 

Verleden jaar no~ vierde hij zijn 4S·jarig hu· 
welijk. Bijna al die jaren woonde hij aan de 
de Vluchtestraat, totdat hij 4 jaar geleden 
met zijn vrouw moest verhuizen naar de 
Gladiolenstraat. 
Tot zijn 6Se jaar heeft hij altijd hard voot 
zijn gezin gewerkt. Daardoor had hij veel 
kon takten, daaraan ook heeft hij zijn liefde 
voor "de buiten" en voor paarden overge· 
houden: die waren de langste tijd zijn trans
portmiddel. 
Twintig jaar heeft hij sindsdien samen met 
zijn vrouw kunnen genieten: va11 zo maar 
een karweitje of boodschappen doen, van 
sportuitzendingen, van de eenden die hij 
dagelijks te eten gaf of van een heerlijke si· 
gaar. Maar het meest blij was hij wanneer 

zijn kinderen en vier kleinkinderen kw:uncn. 
Dan was er altijd een vcrrassin~. 
Bijna altijd is hij Jozefparochiaan geweest. 
En zolang hij maar kon ging hij elke zondag 
naar de kerk. Daar heeft hij zich In zil'n ge· 
loof gesterkt. Heel be~ijpelijk had h j wel 
moeite met vernieuwingen: "Een behoor· 
lijk credo (credo 110 hoor je niet meer.'' 
In moderne kerken voelde hij zich niet thuis. 
Hij hield het bij zijn dagelijkse rozenkrans. 
Zo Is hij onverwacht gestorven. Een diep ge· 
lovige, liefdevolle en vredelievende mens is 
hccngejaan. Maar uit de zaligsprekingen we· 
ten wij: "Zalig die vtcdc brengen, want ze 
zullen kinderen van God~enocmd worden.'' 
We mogen er zeker van zijn: God heeft hem 
Zijn Vaderhuis binnengehaald, waar hij op 
ons wacht 
ONZEVADER WEES GEGROET 

We danken allen harte~k die hun deelne· 
min~ hebben betuigd biJ het overlijden en 
de uitvaart van vader. 
Dat heeft ons heel goed gedaan. 

H.A. te Kaath • Sprake! 
J.M.Th. Stijntjes ·te Kaath 
J.F. Stijntjes 

Annemarie en Marc 
H.A.J. Tijdhof ·te Kaath 
J.H.A. Tijdhof 

Marcel en Anita 


