
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



Ter dankbare herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES 
OLDE MONNll(HOF 

Hij werd 26 november 1916 te Oldenzaal 
geboren. Hij stierf op 26 maart 1974. Na 
de Uitvaartsmis in de Plechelmusbasiliek 
werd zijn lichaam begraven op het r.k. 
kerkhof te Oldenzaal op 30 maart 1974. 

Voor ieder goed mens is het een vreugde 
en voldoening om liefde te geven, maar 
iedereen ontvangt ook graag wederliefde. 
Het leven bestaat uit een wisselwerking 
van geven en ontvangen. Onze dierbare 
broer, zwager en oom wilde graag een 
toekomst opbouwen en gelukkig worden, 
maar het heeft hem niet meegezeten. Zijn 
verblijf in Duitsland, in de oorlogse jaren, 
heeft zijn gezondheid zozeer aangetast, dat 
eigenlijk zijn hele leven daardoor gebro
ken was. Dat was voor hem een zwaar 
kruis. Hij sprak er weinig over, maar dit 
kruis heeft wel een stempel qedrukt op 
zijn karakter. Het is een zeer moeilijke op
gave om blij te zijn en vreugde uit te 
stralen, terwijl men altijd pijn lijdt. 
Wij die hem van heel dichtbij hebben ge
kend , begrijpen nu beter, wat h!i innerlijk 
heeft verwerkt. 
Op 21 november 1973 hebben we onze 
dierbare moeder en oma naar haar laatste 
rustplaats gedragen. Nu wordt onze broer, 

zwager en oom bij moeder en vader neer
gelegd. dat is een zinvol gebaar. Wij allen, 
die geloven in de Heer van leven en dood, 
vinden onze vreugde voor altijd in het va
derhuis. De vader zal bij ons wonen en 
wij zullen zijn volk zijn . Elke traan in on
ze ogen zal hij drogen. De dingen van 
vroeger zijn voorbij . 
Broer, zwager en oom moge rusten in vrede. 

Voor Uw blijken van meeleven, on 
dervonden tijdens de ziekte en na ' t 
overlijden van onze lieve broer, zwager 
en oom. betuigen wij U onze 

hartelijke dank. 

Uit aller naam : 
FAMILIE OLDE MONNll(HOF 

Oldenzaal. maart 1974 
Bisschopstraat 29. 


