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Ter dierbare herinnering aan 

Hendrikus Bernardus Olde Meule 

sinds 1988 weduwnaar van Rozália Kànyik 

Geboren, 3 maart 1920 Overleden, 28 oktober 2004 

Na een gezongen uitvaartviering hebben we hem te ruste 
gelegd op het parochieel kerkhof te Deurningen. 

Hendrik werd geboren in een gezin van elf kinderen in Oud
Ootmarsum.Toen hij opgroeide kwam de oorlog. Al jong moest 
hij bij boeren gaan werken. Zo kwam hij ook in Hasselo 
terecht, waar hij zijn vrouw Roza leerde kennen. Met haar 
trouwde hij en er mochten acht kinderen in hun gezin geboren 
worden. 
Om wat meer geld voor zijn gezin te verdienen, ging Hendrik 
bij Stork in de gieterij werken. Het was zwaar werk, maar hij 
kon veel verzetten en deed het voor zijn gezin. 
In zijn vrije tijd werkte hij in zijn grote groentetuin. Dat was zijn 
lust en zijn leven. Hij had dan ook de beste van Hasselo. Wat 
genoot hij altijd van de natuur. 
Hendrik kon goed overweg met de schop, de greep en de zeis. 
Wat heeft hij veel beken schoongemaakt en tussendoor pikte 
hij nog wel eens eens een haas of konijn. De noabers deden 
nooit tevergeefs een beroep op hem als ze hulp bij hun werk 
nodig hadden. 
Hendrik heeft ook de grote veranderingen van Hasselo 
meegemaakt, maar hij was erg blij dat hij zijn woonplek bij 
Frans en Jeanet kon houden. 

Vele jaren heeft hij zijn vrouw Roza, toen ze ziek was, 
bijgestaan. Liefdevol heeft hij heel veel voor haar gedaan. Ze 
is op 68-jarige leeftijd gestorven. 
Hendrik was een eenvoudig man met een sterk karakter. Hij 
was voor eerlijkheid en opkomen voor wie zich maar moeilijk 
kon redden. Dat heeft hij in de oorlog ook in de praktijk gebracht. 
Hij had een diep vertrouwen in Maria, wat versterkt is door de 
vele reizen, die hij naar Lourdes heeft gemaakt. Daar wist hij 
zowat overal de weg. Wat heeft hij nog veel voor "mede
pelgrims" kunnen doen. En wat heeft dikwijls het "Ave Maria" 
geklonken te Lourdes daar op de bergen. 
Wat hem de laatste jaren, sinds het overlijden van zijn vrouw, 
op de been heeft gehouden was de bijzondere band die hij 
kreeg met de kleinkinderen, Kim en Mariël. Als opa had hij veel 
meer tijd en de aandacht was wederzijds. 
Mede door de goede verzorging van Frans en Jeanet en de 
andere handen die kwamen helpen, heeft Hendrik nog een 
"mooie tijd" gehad, ondanks zijn slepende ziekte met zoveel 
benauwdheid. Wat genoot hij nog van de scootmobiel, van zijn 
oude omgeving in Rossum en vooral van het verhalen vertellen, 
over Lourdes, over vakanties in Durtsland en van zijn Oberkrainer 
muziek (notabene nog van dvd.) 
De laatste week verminderde zijn kracht heel sterk. Hij heeft 
van ~er bewust afscheid genomen en vroeg om de Ziekenzegen. 
Zo is Hendrik rustig gestorven. 

"Met zijn allen zijn we dankbaar voor alles 
wat onze Pa voor ons betekende" 

Dank aan ieder, die een helpende hand heeft geboden. Dank 
aan ieder die met ons heeft meegeleefd rond het sterven van 
Pa, Opa en oude Opa 

Kinderen,kleinkinderen en achterkleinkinderen. 


