
Ter gedachtenis aan 

Joseph Wolters 
echtgenoot van Elisabeth Hürländer 

Hij is 7 maart 1918 te Losser geboren. Ge
sterkt door de zalving der ernstige zieken, 
overleed hij 25 november 1984 te Enschede. 
Wij legden hem 28 november 1984 te ruste 
op het r.k. kerkhof te Overdinkel. 

In Job verliezen zijn vrouw en kinderen en 
allen die hem kenden een goede en oprechte 
man en vader en medemens. In zijn bedrijf 
werkte hij vol ijver en toewijding voor ziJn 
gezin. Daarbij verzorgde hij jarenlang park 
en tuin rondom de kerk en voor vele mede· 
parochianen bereidde hij de laatste rust· 
plaats op het kerkhof. 
Zijn werk deed hij graag omdat hij dan 
buiten in de natuur kon zijn. Hij hield van 
de natuur. Heel vaak kon je hem op zijn 
eentje vinden in Gods mooie Schepping. 
Graag maakte hij met de medemensen een 
praatje. Hij kende iedereen en iedereen ken. 
de Job. 
Job was een eenvoudig en eerlijk man en 
in zijn wezen diep godsdienstig. Zijn vaste 
plaatsje achter in de kerk bleef maar zei· 
den onbezet. 
Hij hield niet van veranderingen, liefst ging 

hij in alles zijn gewone gang. De snelle 
veranderingen in kerk en wereld kwamen 
dan ook bedreigend op hem af. Aanpassen 
aan zijn tijd was voor hem zo moeilijk dat 
hij er zwaar onder gebukt ging. Meermaals 
liet hij duidelijk blijken dat het van hem 
allemaal niet meer hoefde. Toen daarbij ook 
nog zijn gezondheid te wensen overliet, 
maakte hij zich zo vertrouwd met de dood 
dat die misschien als een verlossing tot hem 
is gekomen. 
Job stierf op een Zondag, .,de dag dat de 
Heer uitrustte van zijn werk". 
Wij bidden en wensen dat Job na een leven 
van eerlijke en oprechte toewijding aan 
vrouw en kinderen, na een leven van be· 
langstelling voor zijn medemensen, na een 
leven waarover ook de schaduw van het 
kruis was gevallen, mag uitrusten in de 
vrede en vreugde van zijn Schepper en Heer. 
.,De rechtvaardigen zijn in Gods hand!" 

Voor uw blijken van belangstelling 
en medeleven, betoond na het over· 
lijden van mijn lieve man en onze 
zorgzame vader en schoonvader, 
betuigen wij u onze oprechte dank. 

E. Wolters-Hürländer 
Jos · Ellen 
Els · Henk 




