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Ter dirrhare nagedachtenis aan 

Johan Albert lsidorus Oude Lashof 
t>chrgenoot van 

A:\NA GEER 1 RlllDA ELIZABETH OPHUIS, 

Htj werd gt>boren in Rossum op 4 april 1929 
eo is voori1tn 'an de ziekenzalving overleden 
op 9 juni 191\9. Wij hebben hem ter ru~t<' 
gelegd op het kerkhof te Ro~surn. Daar wacht 
hij op de verrijzenis. 

Nog onverwachts en zonder anderen tot last 
te z110 heeft hij 7.iJn leven teruggegeven aan 
zijn Schepper. 
Een on' rrgetel11ke mens is daardoor van oos 
heengegaan. Z11n geest bh1ft onsterfelijk bi) ons 
leven. Zolang w11 nog op deze aarde ZIJD zul
len w11 over hem praten en aan hem drnken. 
Jan was een bemiolrJk mens. Je had heel g•uw 
contact met hem en h11 had de gave met ie
dereen bevriend te kunnen zijn. Hooggeplaat
sten en simpele mensen, ze waren hem alle
maal evt>n lief 
Iedereen was alllJd welkom bij hem en b11 hem 
thuis was het een komen en gaan van mensen. 
Hoewel hij altijd tot over zijn oren in de kar
weitjes zat . had hij toch tijd voor iedereen. 
Niem•nd kwam tevergeefs bij hem, welk kar
wei er ook te klaren viel. Hij hielp waar het 
maar kon . 

Op ZiJn best was hij te midden van de natuur. 
1111 kende elk piel)<' en elk levenJ wezt'n in 
zi1n omgeving. Intens kon h11 genieten van 
Gods natuur en daardoor kon hiJ ook door 
alle uiterlijke schijn van de menseliil:e samen
leving heen prikken. 
Materiele eisen voor zichzelf scelde h11 niet 
hij hechtte waarde aan het samenzi1n van men
sen. en wist deze kostbare eigenschap ooi: over 
te dragen aan zijn vrouw en kinderen. Zijn 
simpel thu.ls was een warm toevluchtsoord 
voor velen. 
God en zijn kerk waren diep In zijn hart ge
grifd. Maar als echte Twentenaar liep hij daar 
niet mee te koop. Aan God vertrouwde hij 
zichzelf en zijn gezin toe gedachtig het schrih
woord: 
Zie de vogels op bet veld, God 7.orgt ''oor ze. 

Hoe zwaar het hem gevallen is door ZÎJD zwak 
hart, jarenlang niet meer alles te kunnen doen 
wat hiJ wilde. weet alleen God. Hij wilde an
deren niet onnodig verontrusten. 
Lieve vrouw en kinderen. Ik vertrouw jullie 
toe aan God. Bewaar de innige liefdesband van 
ons gezin. Mijn levensboel: is gesloten. ik heb 
mijn doel bereikt. Je weet waar het om gaat 
fn het leven. Lees nog eens In mijn leveosboek. 
Wij zullen elkaar weerzien biJ God. 
Bedankt voor jullie toewijding en liefde. 

De familie Oude Lashof dankt U allen voor 
het medeleven bi) bet overh1den van mijn 
dierbare man en onze geliefde vader. 


