
Ter nagedachtenis aan 

f Gerrit M. Oude Groen 
weduwnaar van Anna Oude Groen - Genck 

Hij werd geboren te Hengelo Ov. op 19 oktober 1918 
en is overled,•n op 29 september 1995 te Hengelo Ov. 
Op 4 oktober 1995 is hij vanuit de O.L Vrouwekerk 

begraven op de r.k. begraafplaats aan de Deurningerstraat. 

Degenen die ik liefheb moet ik verlaten 
om diegenen die ik liefhad terug te vinden. 

In 1918 werd vader in Hengelo geboren, als oudste van 4 
kinderen. Hij had een goede jeugd en koos om 
machinebankwerker te worden. 
In 1944 trouwde h11 met Anna Gerick. 47 Jaar lang deelden 
zij lief en leed, aan beiden heeft het hun niet ontbroken. 
Opvallend was het verantwoordelijkheidsgevoel van va
der ten opzichte van ziin gezin. Hij werkte bij wijze van 
spreken dag en nacht. Niet alleen had hij de moed om in 
een economisch moeilijke tijd een huis te kopen, ook 
spaarde hij samen met moeder als het enigszins kon. 
Bijzonder gelukkig was hij toen hij z'n eerste autootie kon 
kopen. Her betekende o.a. dat ze samen hun kinderen 
konden bezoeken, naar familie in Duitsland konden gaan 
en niet te vergeten in de vakanties hun geliefde 
Schwartzwald konden opzoeken. 
't Noodlot sloeg toe vlak voordat hij met pensioen zou 
gaan. Hij kreeg een zware keelaandoening. De manier 
waarop hij hiermee omging tekende zijn karakter. H11 was 
nier gewend om op te geven. Hier werd overduidelijk war 
zijn lijfspreuk was tot opziJn laatste dag:• Ait vedan." Vaak 
was deze uitdrukking de afsluiting van een telefoon
gesprek m!'I l'én van zijn kinderen. 

In 1991 overleed zijn vrouw en onze moeder. Dit heeft 
ongelooflijk diepe indruk op hem gemaakt. Nu bleek hoe 
zeer hij van haar hield. Dag en nacht brandde een kaarsje 
voor haar op de schoorsteen Als het weer het maar 
enigszins toeliet was hij op het kerkhof te vinden. Daar 
ging hij naar toe met zijn "Mercedes", een electrische 
wagen waarvan hij afhankelijk was sinds hij door de 
gevolgen van een hersenbloeding slecht ter been was. 
De laatste jaren van zijn leven behoefde hij steeds meer 
zorg. Heel uitdrukkelijk moet hier vermeld worden dat 
zijn buren, geheel belangeloos, ontzettend veel voor hem 
gedaan hebben. Zonder hen zou hij niet in z'n eigen huis 
hebben kunnen blijven. Maar ook de hulpverlening in 
bredere zin werd onmisbaar, de thuiszorg kwam dage
lijks, zijn huisarts werd z'n vertrouwenspersoon, de fysio
therapeut was kind aan huis. 
Z'n wereldje werd kleiner. Z'n kontakten naar buiten 
werden selectiever, veel drukte om zich heen kon hij niet 
meer verdragen. lichameli1k ging hij langzaam maar ze
ker achteruit, hij werd steeds kwetsbaarder. Geestelijk 
echter was hij vitaal en sterk. Hij dacht veel na over de 
dingen van het leven en stukje bij beetje nam hij afscheid. 
Het definitieve afscheid kwam toch onverwacht. Bij zijn 
beste vrienden thuis begaf z'n hart het. Een bijzondere 
vader en opa is niet meer. Moeder heeft haar man terug. In 
dat geloof heeft hij zich overgegeven aan zijn Schepper. 

Met Uw heiligen laat rusten, o Christus, 
de ziel van Uw overleden Dienaar Gerrit. 

Waar geen smart, droefheid noch tranen zijn, 
maar waar leven is zonder einde. 

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven. 
Kinderen en kleinkinderen. 


