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l •r dankbare herinnerin11 aan 

Henri Johan Oude Geerdlnk 
echtr t van 

Geertruida Bernarda Oude Vriellnk 

ri, werd geboren o" 12 JU i H2~ te 
Reutum en overleed plotsel "2· maar 
niet onvoorbereid op 7 sept. 1985 te 
Reutum, Na de Eucharistie-viering 
n de kerk van de H. Pancratius te 

Alberten, hebben WIJ zijt> liet.aam 
ter ruste gelegd op het r.k. kerk
hof aldaar. 

Te midden van de vreugde om het huwelijk van 
Zijn zoon rheo met Erika, kwam er plotseline 
een eorde aan ZIJn leven. Veel te vroeg is ho, 
van ons heenitegaan. Het bloJft alti1d onbegriipe
l1Jk. Waarom 1 Menselijker wiJZe gesproken ken
de.., ze elr..aa.r net missen vader, l"'IOeder en de 
k•nderel' H11 leefde heel gelukk12, ook nadat 
h, reeds vroeg zonder werk was. HiJ was de 
spil van het gezin. HoJ was steeds bereid om 
anderen te t-elpen, wanneer er een beroep op 
hem wèrd itcdaan. Het woord "neen" kende h•J 
l'•et. H11 was bl•J van aard, had een prettig con· 
tact met Zijn buren en vond ziin 11efhebber·, on 
z1Jn tuin. 

De berk liet de bladeren vallen 
de chrysanten beeonnen al te bloeien. 
Pa. je 2 ng t e vroei van ons heen. 

H:; bleef z .n kracht zoehn in zo n geloof en 
vond daarin de bron van zijn bl11heid en inspi
ratie tot zijn behu lpzaamheid. Hij was 'n goede 
echtgenoot en de gelukkiae vader van 7 kinderen 
en genoot van Z•Jn 2 kle1nk1nderen. Zo ,leefde 
hoJ tevreden. Wij mogen er op vertrouwen dat 
dat ge lukk12e leven nu Z•Jn voltooiing vindt in 
de eeuwi11e heerlijkheid van Gods aanschouwing 
en dat h1i van uit de hemel met ons meeleeft 
en ons helpt om het zware ver11es te dragen. 

- Moge hij leven in vrede. -

Voor uw oprechte bl:, ken van medeleven bij 
~et platsel ~a overlijden van mi1n lieve man en 
cnze vader en opa, zeaien WIJ u hartelijk dank . 

G. 8. Oude Geerdink
Oude Vrie link 

Kinderen 
en kleinkinderen 


