
t Dankbaar gedenken wij 

Hubert Koelte 

Die geboren werd op 24 maart 1913 te Steinbach/ 
Eichsfeld in Duitsland en na het ontvangen van het 
Sacrament van de zieken, gestorven te Vriezenveen 
op 18 april 1990. Na de plechtige viering van de 
Eucharistie bij zijn uitvaart In de parochiekerk van H. 
Antonius Abt te Vriezenveen, hebben we hem be
graven op het parochiekerkhof. 

Gedoopt als JOHANNES HUBERT werd zijn naam 
geschreven in de palm van Gods hand en zijn 
levensreis begon. Als 18-jarige vertrok hij naar Al
melo, later naar Vriezenveen en trouwde op 19 mei 
1938 met Christina Vloedbeld. De kapperszaak, die in 
1934 in Vriezenveen werd gesticht werd hun levens
werk. Ruim zestig jaar was hij aktief in zijn vak, dat hij 
met grote liefde beoefende en als leraar ook aan 
anderen doorgaf. Daarnaast was hijzelf - heel vaak 
belangeloos - op pad in het dorp en wijde omgeving 
om het haar te verzorgen van mensen. die door ziekte 
of invaliditeit niet naar de zaak konden komen. 
Hij is Nederlander en Vriezenvener geworden, al zou 
hij zijn geboortegrond nooit vergeten. De geschie
denis maakte hem duidelijk wat echte vrijheid bete
kent en hij getuigde daar oprecht van. De scheiding 
tussen Oost en West deed hem veel pijn, omdat hij 
zich afgesneden voelde van wat hem dierbaar was: 
zijn land en zijn familie. 
De gebeurtenissen van november 1989 moeten juist 
hem blij en hoopvol hebben gestemd. 

Vrijheid en gezondheid stonden hoog in zijn vaandel. 
Hij was een persoonlijkheid, maar in de omgang heel 
bescheiden. Vol zorg was hij voor zijn vrouw, kin
deren en de kleinkinderen, waarop hij trots was. 
Vooral de laatste weken voordat het verlossende 
einde kwam van de ziekte die zijn lichaam dodelijk 
aantastte. 

Maar hij was klaar voor de grote en laatste reis naar 
het definitieve geluk. Nog eenmaal vierde hij met zijn 
naaste familie het Paasfeest op aarde, nu deelt hij in 
de glorie van de verrezen Heer, de eeuwige rust, waar 
het eeuwige Licht hem verlicht. 

Onze troost is: hij ruste in vrede. 

"Weimtt nicht an meinem Grabe 
Gönnet mir die ewige Ruhe. 
Denkt was ich gelitten habe 
Ehe ich schlosz die Augen zu". 

Voor Uw belangstelling tijdens zijn ziekte en mede
leven ondervonden na het overlijden van mijn lieve 
man. onze pa en opa, zeggen wij U hierbij oprecht 
dank. 

Chr. Koelie - Vloedbeld 
Kinderen en kleinkinderen 

Vriezenveen, 23 aprll 1990 
Almeloseweg 6 


