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Mee dankbaarheid denken wij terug aan 

Hendrikus Johannes Olde Meule 
echtgenoot van 

Maria Josephina Lenferink 

Hij werd geboren op 5 september 1923 re 
Ootmarsum en is. voorzien van de H. Sacra
menten der Zieken. overleden op 13 juni 
1989 aldaar. Op 16 juni vond de gezongen 
Uitvaarr plaars in de parochiekerk van de 
H.H. Simon en Judas, waarna de crematie 
plaats vond in her crematorium • Twente' 
te Usselo. 

Her duurr voor vele mensen soms lang voor 
dat ze hun plekje onder de zon hebben ge· 
vonden. Zo ook bij Henny. 
Tijdens zijn jeugdjaren heeft hij ruimschoots 
genoten van zijn vrijheid. 
Vanaf het huwelijk leefde en stond hij voor 
zijn vrouw en zoon. Hij was de liefhebben· 
de echrgenoot en levenspartner van Marietje 
zijn vrouw, de zorgzame vader voor zijn 
zoon Henny en zijn schoondochter. alsmede 
de opa die veel van zijn drie kleinkinderen 
hield. 

Ondanks de soms zware beproevingen in 
zijn leven. die in feite begonnen zijn op 
11 juni 1963 tijdens een ongeval met een 

TET-bus. nabij het kanaaal Almelo Nord
horn - op zijn dagelijkse weg naar huis -
maakte hij enige keren een nieuwe srart 
in het arbeidsproces. 
Zijn werk probeerde hij dan steeds te vol 
tooien op de voor hem zo kenmerkende 
wijze: Precies. secuur en wat ongeduldig. 
Hij had er moeite mee dat hij uiteindelijk 
met zijn werk moest ophouden. 
Ook daarna bleven nieuwe medische ingre
pen hem nier onbespaard. 

Henny, in het afgelopen jaar voerde je de 
laatste strijd tegen een slopende ziekte, die 
je uiteindelijk thuis en omringd door je ge
liefden moest opgeven. 

Je vrouw heeft je daarbij de laatste twee 
weken thuis mogen verzorgen en verplegen. 

We hadden je nog graag vele jaren bij ons 
gehouden. maar willen er op vertrouwen 
dat onze Heer een mooie plaats voor je 
heeft. waar je met liefde en warmte om· 
geven mag worden. 

Wij danken U hartelijk voor uw deelne
ming. ondervonden rijdens zijn ziekte en 
na het overlijden. 

Familie Ofde Meule 


