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Wij willen de herinnering levend houden aan 

MARINUS JOHANNES SERVULUS 
OUDE GEERDINK 

weduwnaar van 

GEERTRUIDA MARIA DE MONNINK 

Vader werd geboren en getogen te Hengelo ov op 
23 december 1896 en beleefde hier hee l zijn leven. 
O m het beeld van hem levendig voor ogen te 
houden, willen wij zijn persoonlijkheid schetsen. 
Dan moet allereerst gezegd worden, dat hij een 
diep gelovig mens was, die het geloof als maat
staf in zijn leven hanteerde. 

Moeder en de kinderen waren alles voor hem, 
voor wie hij hard , keihard werkte, rusteloos en 
schijnbaar zonder vermoe idheid, in de fabriek. in 
de tuin, en waar het maar nodig was. HIJ was 
één met kinderen en kleinkinderen, vol belang
stel ling, vol vragen . Hij was een plezierig mens, 
"verwend" door moeder niet alleen, maar door 
allemaa l. Hij was het meest gelukkig, als hij in 
kleine of grote kr ing van de fami l ie verkeerde . 
In de goede zin van het woord was hij een echte 
stamvader binnen de famil ie. 

Ook in sociaa l opzicht telde hij mee. Vele jaren 
als vakbondsman. en ook als schoolopziener in 
het nijverhe idsonderwijs, alsook zelfs nog op 
hoge leeftijd als lld van de Bewonerscommissie 
van Huize Backenhagen, kwam hij op voor de 
belangen van zijn medemensen. 

Hij was heel eerlijk en consequent, gebaseerd op 
een gezonde intel l igentie en op een brede belang 
stelling. HIJ wist zich een mening te vormen, en 
daarvoor uit te komen. 

A ls draaier bij Stork was hij zó gewaardeerd, dat 
hij het veelzeggende "zi lver en horloge " kreeg. 
Zóveel dienstjaren en zoveel inzet is ook niet 
niets. 

Het esperanto en het twents waren hem zeer 
gel iefd, en op zijn sterfbed moest het twentse 
volksl ied gezongen worden. Daarnaast was hij 
een grote natuurvriend. vooral ook in zijn uitge
breide groentetuin. Het was noodzaak. het was 
zijn trots. 

In zijn oude dag heeft hij veel pijn geleden. vooral 
de verschrikke lijke fantoompijn. Zijn leven heeft 
vele moeilijke en pijnlijke situaties gekend. Het 
dobbertje leek verschillende keren eerder niet 
meer boven te komen. 

Hij was, zoals al gezegd, een diepgelovig mens, 
die zijn ge loof voedde in de H. Eucharistie, die 
zich gesterkt wist door de H. Ziekenza lving, en 
die, ook gelovig heel nieuwsgierig was naar de 
beleving van het sterven. Na een wat onrustige 
laatste dag, maar bij vol le bewustzijn is hij, 
geheel klaar en vol overgave en verlangen. naar 
het land van belofte gegaan op 18 juni 1985 in 
Huize Backenhagen. Hij werd 88 jaar. 

Voor hem vi erden wij in dank en respect de 
H. Eucharistie bij zijn uitvaart in de Onze Lieve 
Vrouwe Kerk te Hengelo op 21 juni daarna, en 
brachten hem naar zijn laatste rustplaats op de 
r. k. begraa fplaats aan de Deurningerstraat te 
Hengelo ov. 

Tot ziens, vader, tot later, als ook wij aan de 
beurt zijn om " boven" te komen. en bedankt 
voor a lles, wat U voor ons betekend hebt. 

Wij ondervonden vee l belangstell ing en steun bij 
de z iekte van vader en bij zijn overlijden. 
Daarvoor wil len wij U graag danken. 

De famili e 


