
T er O odvruchtige gedachtenis aan 

eten Ht!t! r 

Johannes Henricus W a!hof 
Echtgenoot v. A leida Johanna Oolh:id 11 

Penningmeester van het Parochi
aai Kerkbestuur van Sc. Jan en 

van he t R.K. Armbestuur, 

geboren te Enschede den 14 De
cember l 873 en meamalen ge
sterkt door de H H Sacramenten, 
o verleden te Lonneker den !Sden 
Mei 1925 en den 22 Mei begraven 

op het R K. Kerkho f. 



Hi_i was een eenvoudig en oprecht man 
d ie Ood vrçcsdc en het kwaad vl uchtie ; 
t><::n tro11 \V echtg (:nût)t en een he1.orgd 
ho ofci van. z ijn hu isge/ in D e n lub.ter 

v,rn 's H eel eH huis hevo r<le-rd e hij e n e~n 
vri1..·nct was h ij der arrrn:11, ~ edacht i:{ :i a n 
Je1.11s' woord: ,,\~:1;1t g-ij cte11 111i J1Stl' der 
mtJnfn gedaan hcht, d at hebt gf_1 :~; :j 
ged aan " D a;:i r o l!l Zi-il hij Oods harmh<ff
righe id vc-n\·t-r·.-en . 

G od bezochl h(:m met een la ng<l ud;.te 

e n !-ill.lrtelijke- z iekte, 0111 zijn e ziel te 
loulc:ren , m am· \' {)! VtTlrouw1,:n b l.i.:d hi j 

op den lit-er: t:Zalig: de ni;rn die de be
proe\ i ug d(,orst;t.U, hi j zal de kroun de$ 
IC:\ {-,,s ontvaq{t-11:> 

Mi;ne 1.Uu·l\:u.: ec.·iH~E-unote en allen, 
d ie ; k 1it>f1Htd, l ÎJÓ(:l!S 111ij 11 leven e n in 

mijne 7.lt>ktt> heb ik U \\1 1..· tnm,vc !Î(:flie 

en f.<,rg geno:t>'n; g ij Ll: i t Hti j n iet Vet · 

ietcn l Bidt veel voor u1ij1 opchit ik 
spoedig 1:10ge k<nN~n dftàr~ wt1.ar Go ds 
!it::fue oi;s ee-us vvor een wig ve:·een ig-en 

zal. 

ONZE VADER - 'i'.'EES OEO RO ET 

l i lj IWSr!:: IN V!U:D:ë. 

i.:ltfctrh:cl1r! D rn kk. M. LOH tJlS, J-\ !111eio 


