
Wil in dankbaarheid gedenken 

HENDRIKUS HERMANUS OLTHOF 

weduwnaar van 
Karolina Gertrud Anna Drost. 

Hij werd geboren te Lonneker op 
30 augustus 1906. 

Na een kort ziekbed is hij in het ziekenhuis 
"de Stadsmaten" te Enschede in de vrede van 

Christus overleden op 18 juni 1985. 
Na een plechtige Eucharistieviering hebben 
wij op 21 juni d.o.v. zijn lichaam ter ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Glanerbrug. 

We zijn God dankbaar voor deze goede vader 
en lieve opa. Hij was een man, die zich zo lang 
hij kon met hart en ziel voor zijn gezin heeft 
ingezet. 
Eenvoudig, nooit op de voorgrond tredend en 
niets eisend voor zichzelf, vond hij zijn vreugde 
in zijn kinderen en bijzonder ook in zijn klein
kinderen. 
Hij uitte niet gemakkelijk, wat er innerlijk in 
hem omging. Tegenslagen, zoals de dood van 
moeder, verwerkte hij stil voor zichzelf. 
Dankbaar voor iedere blijk van medeleven, was 

hij iemand, die er op uit was om zelf hartelijk
heid te géven. 
Verder aanvaardde hij het leven zoals God dat 
voor hem beschikte, in alle tevredenheid. 
Door deze levenshouding was hij bemind bij 
ieder die hem leerde kennen, ook bij zijn mede· 
bewoners van het Dr. Ariënstehuis, waar hij zijn 
laatste levensjaren doorbracht. 
Door deze levenshouding liet hij ons zonder 
woorden zien, wat christen-zijn voor hem bete
kende. 
Een man van geloof, die trouw was aan God en 
aan de Kerk en voortdurend kracht zocht bij 
Christus in de Eucharistie. 
Al hield hij nog van het leven, hij was tegelijk 
klaar voor de grote reis naar God, die nu zeker 
ook tot hem zal zeggen: ,,Goede knecht, over 
weinig waart gij trouw, over veel zal Ik u stel· 
len: ga binnen in de vreugde van Uw Heer." 
(Mt. 25, 23) 

Goede vader, lieve opa: 
rust in vrede! 

Uit dankbaarheid voor uw medeleven en ter ge
dachtenis aan hem. 

Kinderen en kleinkinderen. 




