


Met grote dankbaarheid denken we terug 
aan 

JOHANNES LAMBERTUS HERMANNUS 
SPIT 

weduwnaar van 

JOHANNA MARIA LOOHUIS 

Hij werd te Oldenzaal geboren op 13 no
vember 1898 en is, na nog het Sacrament 
der Zieken te hebben ontvangen, in het 
R.I(. Ziekenhuis van zijn geboortestad over
leden op 14 oktober 1978. Vanuit de Maria
kerk werd zijn lichaam op het kerkhof te 
Oldenzaal begraven. 

Ruim twee en een half jaar na de dood 
van zijn lieve vrouw is Johan Spit in de 
leeftijd van bijna 80 jaar van ons heenge
gaan. Tijdens zijn langdurige ziekte heeft 
hij zich goed voorbereid op de dood. Zo 
kon je hem heel nuchter en reëel horen 
zeggen: ,,Ik heb een abonnement op het 
ziekenhuis" en "de 80 jaar haal ik niet". 
Hij was een man met een oerdegelijk ge
loof en hij vertrouwde er op, dat hij een
maal bij God met zijn vrouw weer verenigd 
zou zijn, met wie hij 44 jaar gelukkig ge
trouwd is geweest. Degelijk en standvas
tig was hij ook in zijn werk, zodat hij 52 
jaar lang eenzelfde firma trouw heeft ge
diend. 

Bij het toenemen van de jaren werd hij 
steeds meer het middelpunt van zijn kin
deren en kleinkinderen. Zij waren hem al
les. Voor het feit, dat zijn kinderen hem 
in de laatste jaren van zijn leven op een 
buitengewone manier verzorgden, was hij 
erg dankbaar. 
Door zijn goedheid. door zijn humoristische 
instelling en door zijn liefde voor 't kaart
spel, had hij vele vrienden en kennissen, 
die hem echt zullen missen. 
Ongetwijfeld zal de Heer van leven en dood 
tot hem gezegd hebben : ,,Uitstekend, goede 
en trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde 
van je Heer". 

Voor uw deelneming en medeleven bij 't 
heengaan van onze dierbare vader en opa 
zeggen wij u onze hartelijke dank. 

OLDENZAAL, oktober 1978 
Bloemenkamplaan 36 

DE FAMILIE 


