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Ter dankbare herinnering aan 

HERMANNUS FRANCISCUS 
OLDE MONNICKHOFF 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 25 mei 1905 en 
overleed aldaar op 4 maart 1991. 
De Plechtige Urtvaart vond plaats vanurt de St. 
Antoniuskerk te Oldenzaal op 8 maart 1991, 
waarna de crematie volgde te Usselo. 

Heel vredig en zonder strijd is hij van ons 
heengegaan in de gezegende leeftijd van 85 jaar. 
Van de bewoners heeft hij bijna het langst in het 
Bejaardencentrum "Mariahof" gewoond. Als 
vrijgezel was hij tot dan toe in de kost bij anderen. 
Nu vond hij een thuis: "Zijn Hemel op aarde" zoals 
hij het noemde. 
Hij had geleerd voor zichzelf op te komen. Zijn op 
en aanmerkingen waren niet attijd even taktisch en 
dat werd hem niet steeds in dank afgenomen. Maar 
hij was goud-eerlijk. Het leven heeft hem niet 

gespaard, maar moedig en onvervaard ging hij zijn 
weg en genoot van de goede dingen van het leven. 
Zo'n tien jaar geleden kwam hij ongelukkig onder 
een auto. Sinds die tijd werd het lopen moeilijker. 
Zijn wilskracht was echter groot. Als het even kon 
ging hij er weer op uit. 
Het meeste contact had hij met familie in Hengelo. 
Daar sprak hij dikwijls over met grote dankbaar
heid. Sport interesseerde hem zeer, vooral het 
vroegere Oldenzaalse voetbalelftal "Sparta". 
De laatste maanden werd zijn gezondheid minder. 
Tenslotte kwam hij zelfs zijn kamer niet meer uit. 
De laatste weken waren zwaar. Dankzij de goede 
verzorging kon hij tol het einde toe op zijn eigen 
kamer blijven. 
Terugkijkend mogen wij zeggen: "Het is goed zo'. 
Vol vertrouwen geven wij hem terug in de handen 
van zijn Schepper, die zijn goede en trouwe 
dienaar nu welkom zal heten. 

'Dat liij nu ""'9t msten in vreáe. 

Voor uw belangstelling en deelneming bij dit 
overlijden, betuigen wij u onze oprechte dank. 

De familie. 


