


.,Als iemand mijn woord onderhoudt, 

zal hij de dood niet zien in eeuwigheid." 

Moge dit voor velen een dankbare 
gedachtenis zijn aan 

Joh. 8,51. 

Gerhardus Hermannus Oude N ijeweme 
echtgenoot van 

MARIA HENDRIKA OUDE OPHUIS 

Hij werd geboren 21 oktober 1904 te Beuningen (gem. 
Losser) en overleed, gesterkt door het Sacrament van 
de zieken, op 16 juli 1982 te Denekamp. Hij werd te 
midden van ons te ruste gelegd op het parochie
kerkhof van de H. Nicolaas op 20 juli 1982 in afwach-

t ing op een glorievolle verrijzenis. 

Telkens als we geconfronteerd worden met het vrij 
plotseling overlijden van iemand die ons lief was, 
staan we machteloos en vol droefheid. De pijn om het 
afscheid wordt nog groter, omdat we weten dat elke 
poging om een antwoord op de vraag naar het waar
om, uitloopt op een mysterie. De manier evenwel 
waarop vader geleefd heeft, is voor o_ns een grote 
troost. Eenvoudig gezegd: hij was een goed mens, die 
in het geloof de inspiratie en de kracht vond dienst
baar voor anderen te zijn en goed . 
Met moeder heeft hij méér dan 50 jaren alle lief en 
leed gedeeld. Hoe leefde hij niet toe naar dat gouden 
feest en terecht. Zij samen hebben immers vee l voor 
elkaar mogen betekenen en zijn elkaar tot veel steun 
geweest. Zij durfden samen te bouwen aan een groot 
gezin, waarvan hij de zorgzame, soms strenge maar 
onve rge telijke vader was. 
Voor zijn vele kleinkinderen was hij de geweldige 
opa, die alles kon. Een vogelnestje bouwen en hen 
begeesteren in hun sportiviteit. 
Zijn lange jaren dienstverband in Rijkswaterstaat had
den zijn liefde voor de bossen en de vrije natuur nog 
doen toenemen en al wat daar bloeide en leefde had 

zijn aandacht en ook zijn scherp oog. Zijn prec isie, zijn 
accuraat-zijn, zijn werkzaamheid en ijver, zijn prac
tische aanleg en ideëen rijkdom, zij n inzet, energie en 
betrok~enheid zijn ons nu een dankbare herinnering . 
LichB.melijk lijden is vader tenslotte ook niet gespaard 
gebleven, maar zelfs bij een drievoudige operatie 
hoorden we hem nooit klagen. Het was a lsof hij met 
zijn lijden anderen geen pijn wilde doen. 

"Nu hij de levenslast gedragen heeft, zal hij het licht 
zien" Jes. 53. 

Dierbare echtgenote, veel dank voor al het geluk dat 
je voor mij hebt betekend en voora l dank voor je 
niet aflatende zorg in mijn hulpbehoevendheid. 

Kinderen en kleinkinderen, ik was blij met ju ll ie; blijf 
dan in echte gelovige verbondenheid leven in Gods 
Geest en in de lijn die moeder en ik hebben probe
ren uit te tekenen... want het leven is de moeite 
waard. Weest goed voor moeder en voor elkaa r. 

Uw medeleven bij de ziekte en het overlijden van 

onze geliefde man, vader en opa was een grote troos t. 

Denekamp, juli 1982 

Harwichsdijk 14. 

J. Benneker 

FAMI LI E OUDE NIJ EWEME 

koster - Denekamp 


