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Ter dankbare herinnering aan 

GERRJT ÜLDE ÜLTHOF 

echtgenoot van 
Diny Olde Olthof - Habes 

Hij werd geboren op 5 december 1928 te Borne 
en overleed geheel onverwacht in zijn vertrouwde 

omgeving op 7 maart 2006. Wij hebben afscheid van 
hem genomen tijdens een plechtige gezongen uitvaart 

in de St. Pauluskerk te Almelo, waarna wij hem hebben 
begeleid naar het crematorium "Twente" aldaar. 

Gerrit werd geboren op 5 december 1928 te Borne. Hij 
groeide op in een eenvoudig arbeidersgezin met in 
totaal vijf kinderen. Gerrit vorrnde een tweeling samen 
met zijn zus Annie. Toen Gerrit 11 jaar oud was brak 
de oorlog uit en dat heeft zeker bij hem de nodige 
sporen achtergelaten. Nadien heeft hij in de jaren 1948 
-49 in het voormalige Nederlands Indië gediend. 
In 1957 trad hij in het huwelijk met Diny Habes en hun 
liefde voor elkaar werd bekroond door de geboortes van 
Martin, Arthur en Frank. 
Hij verdiende de kost als vertegenwoordiger waar hij 
helaas al op jonge leeftijd mee moest stoppen wegens 
een reorganisatie van het bedrijf. Hierdoor kwam hij 
thuis te zitten. 
Gerrit was een eigengereid man en leefde volgens zijn 
eigen nonnen en waarden. Het meest genoot hij van 

zijn kleinkinderen en van de voetbal op de televisie of 
bij zijn club "PH" te Almelo, waar hij al jaren in "de 
bunker" de kaartverkoop deed bij thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. Ook de zaterdagmiddag was hij 
steevast aanwezig met zijn kaartvrienden voor het 
wekelijkse potje. Een andere hobby van hem was de 
hengelsport, hetgeen hij vele jaren heeft gedaan maar 
hem ook veel materiaal heeft gekost. 
Aan dit leven kwam in de vroege avonduren van 
dinsdag 7 maart jl. een einde. Geheel onverwacht werd 
hij niet meer wakker van zijn dutje wat hij altijd deed 
na het avondeten. Wij blijven achter met een stuk 
leegte aan onze zijde maar ook met vele waardevolle 
herinneringen. Hij heeft naar zijn eigen waarde 
genoten. 

In alle eenvoud geleefd, 
in alle eenvoud gestorven. 

Bedankt lieve man, vader en opa 

Voor uw belangstelling en medeleven wat wij mochten 
ondervinden na het plotselinge overlijden van Gerrit 
danken wij u oprecht. 

Diny Olde Olthof- Habes 
kinderen en kleinkinderen. 
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