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In dankbare herinnering aan 

Johan Oude Griep 

sinds 29 mei 1954 echtgenoot van 

Truus Blokhuis 

Hij werd geboren te Denekamp op 1 O februari 
1925 en overleed, na het ontvangen van het 
Sacrament der Zieken, in vrede en overgave in 
het Verpleegcentrum Twente-Oost in 
Denekamp op 17 maart 1998. 
We hadden hem voor het laatst bij ons tijdens 
de viering van de H. Eucharistie in de St. 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij hem 
begraven hebben op het parochieel kerkhof 
aldaar. 

Heel zijn leven heeft Johan doorgebracht op de 
plek van zijn ouderlijk huis. 
Hij was gehecht aan zijn geboortegrond en 
heeft naast zijn dienstverband op de 
Boerenbond hard gewerkt op zijn boerderijtje, 
later overgeschakefd op een kuiken broederij en 
daarna de opfokkippen. 
Zijn moestuin was er voor de hele familie. 
Maar bovenal was hij er voor zijn gezin. Toen 

moeder ziekelijk werd, nam hij mede de zorg 
voor het gezin op zich. 
Het woord "uitslapen" kwam niet in zijn woor
denboek voor. 
Toen hij op 55-jarige leeftijd al afgekeurd werd, 
kwam heel zijn aandacht te liggen op het gezin. 
Hij genoot van zijn kleinkinderen, die als zij op 
bezoek waren geweest nooit zonder een snoep
je weggingen, ja, hij wilde zelfs zijn eigen eten 
wel aan hun weggeven. 
Toen hij september 1995 getroffen werd door 
een beroerte, zakte de hele wereld voor hem in 
elkaar. Het meeste leed hij aan niet meer thuis 
kunnen zijn. De goede verzorging in het 
Verpleeghuis kon dit onmogelijk vervangen. 
Zijn huwelijk ~erd voor zijn 1ievoel als het ware 
afgebroken. Het was alsof h1J ineens weggerukt 
was van Truus, die hem ook op "Gerardus 
Majella" steeds nabij is geweest, evenals zijn 
kinderen en kleinkinderen. Nu er een eind is 
gekomen aan dit werkzaam en zorgend leyen, 
mogen wij vertrouwen dat God zijn trouwe die
naar bij Zich geroepen heeft, 

Moge hij rusten in vrede. 

Voor uw deelneming en belangstelling onder· 
vonden na het overlijden van mijn lieve man, 
onze zorgzame pa en lieve opa zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

Truus Oude Griep-Blokhuis 
Kinderen en kleinkinderen 


