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Dankbare herinnering aan 

JOHANNES NOLLEN 
vanaf 23 januari 1984 weduwnaar van 
Maria Johanna Magdalena Derkman 

Hij werd geboren te Albergen op 11 mei 1896. 
Op 4 maart 1986 is hij overleden in het Streek 
Ziekenhuis Almelo, waar hij de laatste maanden 
van zijn leven met veel liefde is verzorgd. 
Gesterkt door de sacramenten der zieken heeft 
hij ook de laatste etappe van zijn welbesteed le
ven in blijdschap en dankbaarheid kunnen vol
brengen. Hij werd op 8 maart, na de gezongen 
H. Mis van Requiem in zijn parochiekerk van 
Zenderen, op het kerkhof aldaar begraven. 

Een opgewekte man, die zelfs in moeilijke ogen
blikken van zijn leven in staat was met een arm
zwaai en een lach de moeilijkheden weg te wui
ven. Hij hield van het leven, van de natuur, van 
zijn uitgebreide familie, van zijn buren, van de 
kerk, van Onze Lieve Heer, van Maria ... Hij hield 
van alles en van iedereen en was daardoor een 
mens waar je graag mee te maken had . 

Zijn kinderen zullen zich hem en hun moeder al
tijd blijven herinneren als een ouderpaar dat 
hartelijkheid en geloof in het gezin levend wist te 

houden. In dat huis aan de Watereggeweg heeft 
altijd een goede geest geheerst, waar men 
dankbaar was voor het goede der aarde en die 
dankbaarheid kon tonen door anderen erin te 
laten delen. 

Zijn optimisme, dat ook in het ziekenhuis uit
straalde, had een genezende werking op zijn 
medepatienten. Hij had er geleerd met zijn han
dicap, overgehouden van een ernstige hersen
bloeding, te leven en was geheel tevreden met 
het vooruitzicht te verhuizen naar het verpleeg
huis de Meulenbelt. Daar zou hij immers weer 
oude bekenden ontmoeten. Maar zover is het 
niet gekomen. Ineens was het afgelopen. Zon
der strijd is hij van dit leven overgegaan naar 
dat andere leven, waarvan we alleen maar kun
nen gissen hoe dat zal zijn . 
Vol geloof en vertrouwen heeft hij die stap ge
zet. Wij vertrouwen dat het een goede stap is 
geweest. 

Voor uw medeleven met de ziekte en het overlij
den van vader en opa zeggen we u heel harteljk 
dank. 

Familie Nollen 


