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GERHARDUS OLTHOF 

echtgenoot van 

Johanna G erharda Maria van Druten 

Hij werd geboren te Diepenheim op 23 
sept. 1897· r.a een geduldig gedragen lij
den, meerma en gesterkt door de H. Sa
cramenten voor de zieken, werd hij uit ons 
midden door God weg geroepen op 16 jun· 
1982 te Groenlo, waarna wij zijn lichaam 
op 2 1 juni door crematie te Usselo in Gods 
hand hebben overgegeven. 

Hij was een man van diep g eloof en van 
weinig woorden. Al ging zijn leven samen 
met zijn vrouw en kinderen lang niet altijd 
over rozen, toch was hij een man met grote 
wilskracht en daarom wist hij niet van op
geven. Hij was erg opgewekt en kon soms 
erg geestig uit de hoek komen door zijn 
leuke opmerkingen. Hij was gek op zijn 
kinderen en ook de kleinkinderon waren 
hem bijzonder dierbaar, terwijl zijn enigste 
kleinzoon Jantje hem het meest lol vre ug
de strekte. 
Hij kon genieten van alle moois op deze 

aarde, van zijn honden, zijn tuin met bloe
men, waar niemand aan mocht komen, en 
de mensen om hem heen zoals hun trouwe 
huisgenoot Hendrik Struikman. 
Zwaar zal het hem daarom dan ook ge
vallen zijn, toen hij van al dit mooie af
stand moest doen om zijn intrek te nemen 
op ' De Molenberg" ongeveer zes jaar ge
leden, omdat zijn gezondheid zwakker werd. 
Al bezat hij reeds de leeftijd der sterken 
e:> al moeten we dankbaar zijn, dat we 
Vader zo lang bij ons mochten hebben, 
toch betekent zijn heengaan voor ons allen 
een groot verlies. 
We willen trachten elkaar tot steun te zijn 
in ons verdere leven en bidden tot God, 
dat Hij Vader moge belonen voor alle 
goeds, dat Hij hem zijn tekorten moge ver
geven, en deelachtig maken aan de eeu
wige vreugde in de hemel. 

Voor de vele blijken van deelneming, na 
her overlijden van mijn lieve man, onze 
dierbare vader en opa , zeg ik u mijn wel 
gemeende dank. 

Uit aller na&m, 
J, G. Olthof - van Druten. 


