
Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MAR~ OLTHOF 
weduwe van 

JAN HENDRIK JOHANNES PUNTE 

Zij werd geboren te Losser, 15 ssp
tember 1903. - Geheel onverwachts 
is zij , gesterkt door het H. Sacrarr.ent 
van de zieken. van ons heengegaan 
op 13 oktober 1982. - Biddend namen 
wij afscheid van haar in 'n gezongen 
Uitvaart op 18 oktober d.a.v. en he?
ben haar lichaam te ruste gelegd in 

de aarde van het r.k.kerkhof 
te Enschede. 

Zo vanzelfsprekend leefde zij in ons 
midden, dat het ons moeilij k valt om 
:e beseffen dat zij zo onopvallend van 
ons is heengegaan. Zij stond immers 
nog volop in het leven: zij kwam terug 
van de soos en stond op het punt te 
gaan winkelen. 
Zij was er altijd, allereerst voor haar 
kinderen en kle inkinderen. 
Haar huis was wekelijks het gezellige 
middelpunt van de hele famil ie. 
Zij leefde intens mee met ieders 
vreugde of verdriet. 
De kadootjes na haar vakanties waren 
tekenend voor het grootste kado dat 

zij ons iedere dag gegeven heeft: 
haar warme belangstelling voor ieder 
van ons. Met alles kon je bij haar i e
recht. Vooral ook voor de kleinkinde
ren was er altijd tijd voor een gezellig 
babbeltje, want zij was een oma, die 
je als echte vriendin begreep. 
In haar kamer hing een grote rozen
krans. Maar het was meer dan ver
siering: zij bad hem elke dag, zoals 
zij zoveel uren van haar leven thuis 
of in de kerk biddend doorbracht. 
Want haar geloof was het geheim van 
haar vitaliteit en levensmoed, juist 
ook toen zij vader zo vroeg moest 
missen. 
God heeft haar nu tot Zich geroepen 
Wij zullen er moeilijk aan wennen, dat 
zij op de Weerseloseweg 42 niet meer 
te vinden is. Maar voor alles zullen wij 
dankbaar blijven, voor de vele mooie 
herinneringen die wij aan onze lieve 
moeder en oma bewaren. 
Heer, geef haar nu de eeuwige rust. 
en het eeuwig licht verlichte haar. 

Voor alle hartelijkheid, die moeder en 
oma in haar leven van U ondervond. 
en voor uw bl ijken van medeleven na 
haar overlijden, willen wij U graag 
hartelijk danken. 

Kinderen en kleinkinderen 


