


t In dankbaarheid denken we terug aan 

HERMAN OLTHOF 
echtgenoot van 
JOHANNA ENGELINA EXTERKATE 

Hij werd geboren op 9 maart 1900 te Voor
Zenderen. Op 3 december 1994 overleed hij in 
het verpleegtehuis St. Elisabeth te Delden in de 
nabijheid van zijn vrouw en kinderen. In de 
afscheidsviering op woensdag 7 december d.a.v. 
hebben we afscheid van hem genomen in de kerk 
van Maria Onbevlekt Ontvangen te Zenderen, 
waarna we hem ter ruste gelegd hebben op het 

parochiekerkhof. 

In 1933 verhuisde vader met zijn familie vanuit 
Voor-Zenderen naar Azelo waar zij en nieuwe 
boerderij hadden gebouwd en hun eigen grond 
vruchtbaar maakten. Op 20 augustus 1942 
trouwde hij met Anne Exterkate uit Bentelo . Ze 
kregen 4 zonen en 2 dochters. 
Zijn gezin was hem dierbaar en hij volgde hen 
met plezier in al hun ontwikkelingen. 
Met elkaar hebben we het gouden huwelijk van 
vader en moeder mogen vieren . 
Vader was gastvrij en een echte optimist. 
Hij genoot tot op hoge leeftijd van al zijn 
kinderen en kleinkinderen. 
Door hard werken en sober te leven bouwden 

vader en moeder met veel liefde aan hun 
boerderij . 
Vader hield van zijn land en van zijn dieren, 
maar vooral van zijn paarden. 
De kerk en de gemeenschap van Azelo en Zen
deren speelden een grote rol in zijn leven. 
Hij heeft bijna een eeuw mogen leven en heeft 
veel veranderingen meegemaakt die hij zich 
telkens eigen probeerde te maken. 
Lang heeft hij samen met moeder en zoon 
Herman thuis kunnen wonen op de boerderij. 
Het laatste jaar liet zijn gezondheid hem in de 
steek en sinds april j .1. werd hij liefdevol 
verzorgd in Delden . 
Nu, na een lang, mooi leven moest hij afscheid 
nemen van zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen. 
In liefde en dankbaarheid denken wij aan hem 
terug en hopen dat zijn geest in ons en onze 
kinderen mag blijven voortleven, samen met de 
mooie herinneringen aan hem. 

Vader, rust in vrede. 

Voor al uw blijken van belangstelling en meele
ven, ook tijdens zijn ziekte, zeggen we u onze 
oprechte en hartelijke dank. 

A. O/thof-Exterkate 
Kinderen en kleinkinderen 


