
Ter nagedachtenis aan 

GERARDUS JOHANNES OLTHOF 

Geboren op 30 november 1917. 
Overleden op 29 maart 1995. 

Na de gezongen uitvaartmis in de parochie
kerk van Zenderen hebben wij hem overge
bracht naar zijn laatste rustplaats op het 

parochiële kerkhof te Zenderen. 

Gerrit werd geboren in Hertme waar hij 
samen met 2 broers en 3 zussen opgroeide op 
de boerderij. 
Hoewel het plattelandsleven hem erg aansprak 
koos hij toch voor een beroep dat hem in staat 
stelde meer van de wereld te zien. In z'n vrije 
dagen als touringcarchauffeur leerde hij Lies
beth kennen. 
Zij trouwden met elkaar op 31 maart 1951 en 
kregen samen 5 kinderen. Na het derde kind 
besloot hij het werk wat dichter bij huis te zoe
ken als buschauffeur in de regio, een paar jaar 
later werkte hij als tankwagenchauffeur bij de 
FINA tot z'n pensioen. 
Hij heeft altijd met plezier teruggekeken naar 
zijn arbeidsleven. 

Gerrit was een gewone man die niet hield van 
poespas. Naast zijn gezin en liefde voor z'n 

kleinkinderen was hij een echt buitenmens. Hij 
hield erg veel van de natuur en de jacht was 
wel z'n grootste hobby. Hij reed vaak langs 
de boeren om een praatje te maken. Hij was 
een man die de vrijheid nodig had en daar ook 
volop van genoten heeft. Toen hem door zijn 
ziek zijn het praten en de mogelijkheid om weg 
te kunnen ontnomen werden, werd hem eigen
lijk ook de vreugde van het leven ontnomen. 

Gerrit heeft het de laatste jaren niet makke
lijk gehad. Na heel veel onderzoeken en 
opname's zag je hem steeds meer achteruit
gaan en benauwder worden. De laatste 3 
maanden is hij thuis gebleven waar zijn vrouw 
hem alle liefde en zorg heeft gegeven, om het 
voor hem nog een beetje leefbaar te maken. 
De laatste dag van z'n leven zei hij, het is goed 
zo, hij had er vrede mee en zo is hij ook rustig 
ingeslapen. 

Hij heeft z'n rust verdiend. 

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid nu en 
de belangstelling door de jaren heen voor mijn 
man, onze vader en opa. 

Liesbeth, 
kinderen en kleinkinderen 


