
In een sterk geloof in het nieuwe leven 
is ons voorgegaan 

GERHARDUS ALBERTUS ANTONIUS 

OUDE ALINK 

Hij werd geboren op 23 november 1915 
te Deurningen. In zijn ernstige ziekte heeft 
hij bewust het sacrament van de zieken
zalving ontvangen, waarna hij temidden 
van zijn huisgenoten heenging op 7 mei 
1987. In de Mariakerk te Oldenzaal kwamen 
velen bijeen om hem tijdens de Eucharis
tieviering te gedenken ; ze begeleidden 
zijn lichaam naar de begraafplaats te Ol
denzaal op 11 mei d.o.v. 

Honkvast heeft hij heel zijn leven door
gebracht in het huis, waarin hij geboren 
werd. Hij kon zo genieten van de natuur, 
met een open oog voor al wat leeft en 
groeit. Hij hield van zijn werk, van het vak 
dat hij had gekozen, maar ook van de 
andere mogelijkheden, die zich daarna 
aandienden. Maar bovenal voelde hij zich 
verbonden met zijn huisgenoten, met het 
grote gezin voor wie hij op zijn eigen 
manier zich positief ingezet heeft ; hij was 
bezorgd en vol belangstelling, tevens dank
baar voor wat anderen voor hem deden. 

Zijn geloof in God beleefde hij spontaan 
in zijn hart en met zijn medegelovigen 
in de parochie, in het kerkgebouw, met 

een bijzondere devotie tot de H. Gerardus 
en tot Maria. 
Juist in de moeilijke ziekteperiode van het 
laatste jaar heeft hij daar veel steun in 
gevonden ; het sacrament van de zieken, 
de H. Communie thuis, en de ziekenzegen 
ontving hij met diepe toewijding. 

Dankbaar voor de regelmatige bezoekers, 
maar vooral voor de geweldig goede zor
gen van zijn huisgenoten mocht hij thuis 
de ogen sluiten. 

Mogen ook wij ons samen met hem veilig 
weten bij God. 

"Houd mij in leven, wees Gij mijn redding. 

Steeds weer zoeken mijn ogen naar U". 

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na 

het overlijden van onze goede broer, 

zwager en oom danken we U hartelijk. 

Familie Oude Alink 

Deurningen, mei 1987 


