
Ter herinnering aan 

GERHARDUS JOHANNES OLDE OL THUIS 

weduwnaar van 

Getruida Brunninkhuis 

Hij werd 20 juni 1895 te Beuningen (Ov.) 
geboren. Hij ontving de ziekenzalving en 
is op 13 maart 1989 in het Verpleeghuis 
"Oldenhove" te Losser overleden. Na de 
Uitvaartmis op 16 maart l989 is zijn 
lichaam begraven op het parochie-kerkhof 
te Beuningen (Ov.). 

Goede God, na een leven van bijna 94 
jaar zie ik met grote dankbaarheid terug 
op al die jaren. U hebt mij als een Vader 
begeleid en begenadigd. Veel liefde en 
steun heb ik ontvangen van mijn dierbare 
vrouw Truus, die reeds bij U is. Veel 
vreugde heb ik beleefd aan mijn kinderen . 
Mijn geloof en de Kerk was mij altijd 
dierbaar. Als katholiek heb ik geprobeerd 
te leven ; als katholiek wil ik ook sterven 
en het graf in gaan. 
Aan de Naoberschop heb ik altijd hoge 
waarde gehecht : elkaar helpen en met 
elkaar vertier maken. Ik heb hard moeten 
werken maar ik heb ook van het leven 
genoten. 

Ik hield van de natuur en oqk van de 
jacht. Het zijn allemaal heel gewone 
dingen , maar ik heb dit alles gezien als 
een gave uit uw Hand. Ik ben U zeer 
dankbaar voor dit lange en mooie leven. 
Bijzondere dank breng ik aan het perso
neel van het Verpleeghuis " Oldenhove". 
Zij hebben mij als de oudste opa van het 
huis verwend en met bijzondere zorg om
ringd en mij een gelukkige oude dag 
gegeven. Ook breng ik dank aan al mijn 
kinderen en aangetrouwde kinderen, die 
met bijzondere toewijding in mijn laatste 
uren mij hebben bijgestaan . Wat is dat 
mooi en prijzenswaardig. 
Nu ben ik weer samen met mijn dierbare 
vrouw Truus en hoop op een mooi plaatsje 
in het Vaderhuis. 

Voor uw blijken van medeleven , onder
vonden na het overlijden van onze zorg
zame vader, groot- en overgrootvader, 
zeggen wij u onze welgemeende dank. 

Familie Olde Olthuis 

Klein- en achterkleinkinderen 

Beuningen, maart 1989 


