
Als dankbare herinnering aan 

JOHANNES l-f:NORIKUS OL THOf" 
echtc;cnoot •an T eunl v11n der Marc!. 

Gnbot~n te Enschede op 22 juni 1929 
en aldaar, geheel plotseling, 

overleden 9 juni 1904. 

Wij zijn diep bedroefd, maar teqelijk denken we 

vol dankbaarheid aan hem terug. Immers, we 

kennen hem niet anders dan ol• een liefdevolle 

man en pa. 
lijn gezin ging bij hem vóór alles. Als een fijn 

en hartelijk mens leefde hi1 intens mee met 
ieder, In vreugde en verdriet. Hij was een 

zeer CJ07iene figuur, zowel bil 1ijn famil ie en in 

de buurt, alsook in heel zijn grote vrienden

kring. Met een zichzelf uits"hakelende goedheid 

probeerde hij anderen van dienst te zijn en was 
nooit iets hem te veel. Door zijn blij, opgewekt 

en spontaan karakter had hij velen voor zich in

genomen. 
Hij hield veel van het leven, 1n al Lijn vormen 

en facetten, kon er van genieten. 
Zijn werk deed hij nauwgezet, vol zorg en gro

te plichtsbetrachting en zeker weinigen konden 
hem in werklust en vaardigheid evenaren. 

Hij had een uitstekende vertvoudlnq in zijn huwe
lijk, was een fijne, 1orgvolle po voor zijn kinde

ren en reder in familie en buurt had graag met 

hem te dopn. 

Door zijn levendige lntere..e voor voetbal hod 

hij zich als fervent 5Upporter van r .C. Twente 

ontelbare .rienden gemaakt. Zijn bezorgdhold 
'oor anderen en begaan-1ijn met anderen zullen 

allen als iets kostbaars van hem bewaren. Daar

om zal hij in onle herinnerinq blijven ols een 

blijmoedig, hartelijk en zeer meelevend mens. 

Die zich zelf nooit spaarde, al tijd voor anderen 

klaar stond. 
Gelovig en godsdienstiC)-7ijn beleefde hij niet op 

een opvallend-vrome en overdreven wijze. maar 

wel eerlijk, overtuigd en geheel persoonlijk. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wal hiî ons 

gaf, voor het 'ele dat hij voor ons deed en 

betekend heeft, vertrouwen we hem toe aan 
een algoede God en Vader. Ons wacht verder le

ven, een eeuwig voortbeotaan. Met goddelijke 

garantie weten we, dot ons een weer zien 

wacht. 
Lieve vrouw en kinderen en allen met wie Ik 
bevriend was, weest niet al te bedroefd om dil 

plotselinge afsct>eid. Leeft in liefde rnet elkaar 
en weest een steun voor elkaar. In geloof bli1-

ven we verbonden. Hartelijk dank voor alle lief

de en vriendschup. 
Moge hij rust~n in vrede. 

Voor uw blijken van medeleven bij het plot

seling o ... erlijden \·an mlin lie"e man en onJ:e 
zorgzame •ader. b"tuigen wij U onze oprechte 

dank. 
f arnilie OlthOf. 


