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Bemind door ons, 

geliefd bij velen, 

geborgen bij God. 



Dankbaar en met een warm gevoel 
blijven wij ons herinneren 

Henny Oude Hendrikman 
weduwnaar van 

Manny Vermeulen 
Hij werd op 31 juli 1936 geboren te Lonneker. Hij 
overleed op 3 januari 2008 te Oldenzaal. We hebben 
op 9 januari 2008 afscheid van hem genomen tijdens 
een gezongen uitvaart in de Plechelmusbasiliek te 
Oldenzaal en hem daarna begeleid naar het 
crematorium te Usselo. 

Het gezin waarvan Henny deel heeft uitgemaakt 
bestond uit zes kinderen waarvan er drie op zeer 
jonge leeftijd overleden. Ook moest hij al vroeg afscheid 
nemen van zijn zus. 
Hij trouwde op 2 februari 1963 met Manny waarmee 
hij éénenveertig jaar lief en leed gedeeld heeft. Vier 
jaar later kregen zij hun dochter Majola waarop zij 
zeer trots waren. Voor hen beiden was hij een lieve 
man en vader. 
Al vroeg had hij postduiven, waarmee hij ook naar de 
tentoonstelling ging. Ook is hij vele jaren lid geweest 
van de muziekvereniging in Lonneker waar hij trompet 
speelde. 
Veertig jaar lang werkte hij met plezier in de buitendienst 
bij PTT-Telecom. 
In de vrije tijd heeft hij samen met zijn vader, broer en 
familie veel bomen tot brandhout verwerkt. Hij hield 
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van het buitenleven. Ook genoot hij elk jaar,we,er 
als hij op"jacht.kon g·aan. Dit 1as voor hem e,en 
grote .hobby. Daarnaast heeft h1J, naast zijn eigen 
tuin, ook tuintjes bij anderen onderhouden. Want nij 
was een man die graag voor anderen klaar stond 
en velen heeft hij dan ook op verschillende 
manie.ren geholpen. " 
Bijna vier jaar geleden, op hun trouwdag, moest hij 
afscheid nemen van zijn vrouw wat hem erg zwaar 
viel. Toch probeerde hij verder te gaan en vond de 
kracht om nog te genieten van zijn naasten en 
vooral·-van zijn kleinkinderen Britt en Daan. Zij waren 
alles voor hem en konden dan ook bijna nooit iets 
verkeerds bij hem doen. 
Het laatste jaar liet zijn gezondheid hem .sieeds 
meer in de steek. Hij moest veel inleveren. én dat 
viel hem zwaar. Hij, die altijd voor een ander )daar 
had gestaan kon moeilijk aanvaarden dat hij n4 
hulp nodig had. Toch was hij dankbaar' voor ~e 
zorg Qie aan hem verleend werd. Nog onverwacht 
en veel te vroeg moest hij degenen die hij lief had 
in zijn eigen vertrouwde omgeving verlaten. 

Wat zullen wij je missen. 
Rust in vrede. 

Wij willen iedereen bedanken, die onze lieve pa, 
trotse opa en ons de afgelopen moeilijke periode tot 
steun zijn geweest. 

Majola en Martin 
Brilt, Daan 


