


Ter gedachtenis aan 

HEIN OUDE GEERDINK 

Op 4 december 1913 werd hij geboren; 
vanaf 1942 was hij gehuwd met 

Maria Aleida Kuiphuis ; 

hij overleed op 18 december 1979. 

Heer God , wanneer wij in de drukte waar
mee we leven , even stil staan bij het leven 
van onze man, vader en opa, dan komt er 
in ons grote bewondering en diepe dank. 

Bij 't verdedigen van het land in de mei
dagen van 1940 werd hij zwaar gewond. 

Hij kwam er wel weer door maar voor zijn 
verder leven was hij gehandicapt, volledig 
gebruik van zijn lichaam zou hij noo it terug 
krijgen , gewond zou hij blijven voor altijd . 

Dit heeft hem echter ni et weerhouden om 
stoer en vasthoudend door te zetten en zo 
voor zijn gezin klaar te staan . 

Dank zi j zijn edele en hartelijke vrouw 
heeft hij gebouwd aan zijn wereld. Hij was 
er gelukkig mee, vooral de laatste jaren nu 
Rian zijn O$)gappel was geworden. 

Gaarne hadden wij hem in zijn vertrouwde 
omgeving nog vele jaren gelukkig ge
zien .. . maar U Heer hebt andere gedach
ten daarover. We zullen het aanvaarden; 

we danken U voor het vele mooie en goe
de dat wij door hem van U ontvangen 
hebben ; 
wij danken U dat hij vanuit ons midden , 
vanuit onze handen heenging ; 
Heer God wij geven hem nu in Uw handen. 

Wees ons nabij nu hij niet meer onder 
ons is. Geef hem nu de ware vrede waar
voor hij heeft gevochten. Moge hij leven 
in God. 

Voor de vele blij ken van deelneming on
dervonden bij het plotseling overlijden van 
mijn lieve man en onze zorgzame vader 
en opa, zeggen wij u hartel ijk dank. 

M. A. OUDE GEERDINK-KUIPHUIS 

Kinderen en kleinkind 

Lonneker, december 1979. 


