
Dankbare herinnering aan 

HERMAN OL THUIS 
echtgenoot van SIEN VOS 

Hij werd op 16 Juli 1900 in Hengelo Ov geboren. 
Gesterkt door de sacramenten van de kerk en 
door het gebed van velen, 1s hij op 22 december 

1978 In het ziekenhuis De Stadamaten 
In Enschede overleden. 

Met hem. dood en toch levend, In ons midden 
vierden we het Kerstfeest ven licht en vrede. 
Daarna, op 28 december, hebben we In de Onze 
Lieve Vrouwekerk te Hengelo onze God gedankt 
voor z1Jn welbestede leven in ona midden en 
hem voor zijn crematie near Usselo begeleid 
Daar hebben we hem in handen gegeven van de 

Schepper van ons aller leven. 

"Dank Je wel voor allesl Spontaan komt dit 
woord In ons naar boven als we het leven van 
Herman Olthuls overzien. Dankbaarheid voor zijn 
goedheid en hartelijke zorg voor ZiJn vrouw. 
Dankbaarheid voor alles wat hij betekend en 
gedaan heeft voor zijn kinderen en voor de 
behoedzeme liefde voor zijn kleinkind Marloes. 
En wat heeft hij niet gedaan voor zoveel men
sen! HIJ kon geven zonder Iets terug te vragen. 
Albjd atond hij klaar. Hij was heel vrolijk van 
aard en wist de mensen albjd weer te vermaken 
met zijn blijheid en aans:ekelljke humor. Hij 
hield van de mensen, van de levenden en ook 
van de doden jarenlang droeg hij de doden met 
veel piötelt naar hun laatste rustplaats. De 
laatste jaren van zijn leven waren moeilijk. Hij 
voelde, dat hij niet meer meekon en dat zijn 
vltal ltelt minder werd. Hij zocht en vond zijn 
steun bij zijn vrouw en bij de God van zijn 
leven. Hij bad veel en vond daarin troost en 
vrede. Na een zeer moedig gedragen lijden 
kwam z1Jn dood als een bevrijding uit de nood. 
Moge hij nu voor albjd de Kerstvrede van God 
genieten 1n Zijn hemel van licht en eeuwige rust . 


