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Een dankbare herinnering aan 

Hermanus Joannes Quinten 

echtgenoot van Geertruida Hendrika Koop 

Hij werd geboren op 14 april 1912 in Olden
zaal. Na een kortstondige ziekte is hij over
leden op 4 maart 1997. 
We hebben afscheid van hem genomen op 
8 maart 1997 in de Mariakerk en hem 
daarna te ruste gelegd op de begraafplaats 
te Oldenzaal. 

Pa verloor al op jonge leeftijd zijn eigen 
moeder. Zoals dat vroeger de gewoonte 
was, ging je jong aan het werk. Vele jaren 
werkte hij hard. Eerst in de steenfabriek en 
later bij Gelderman. Daarnaast de zorg voor 
zijn gezin en het bewerken van de moes
tuin . Samen met ma heeft hij acht kinde
ren grootgebracht. Ze zorgden ervoor dat 
niemand iets tekort kwam . Verdriet was er 
toen hun zoon Bennie op jonge leeftijd ver
ongelukte. Samen met de kinderen hebben 
ze dit verlies 'n plek in hun leven gegeven . 

Pa hield van zijn kanaries ook al kon hij die 
de laatste jaren niet zelf meer verzorgen . 
Ook een dagje vissen maakte hem blij. Hij 
hield van de natuur en al was het slechts 
vanuit zijn stoel voor het raam, toch ge
noot hij van de vogels, de eekhoorn of de 
konijnen in de tuin of het weiland. Al die 
vertrouwde dingen die we zuinig in ons hart 
bewaren . Het was voor hem moeilijk te aan
vaarden om de laatste tijd zo afhankelijk te 
worden van anderen. Hij heeft dan ook ge
vochten zolang het kon, ondanks alle pijn. 
Zijn geloof, de gezamenlijke ziekenzalving 
in september 1996 en de communnie die 
hij thuis ontving, hebben hem kracht ge
geven. We zullen hem in dankbaarheid blij
ven herinneren. 

Voor uw blijken van medeleven bij het over
lijden en de uitvaart van mijn man, onze 
vader, schoonvader en opa bedanken wij 
U hartelijk. 

G.H . Quinten-Koop 
Kinderen en kleinkinderen 


