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HIJ werd geboren op 26 februari 1907 te 
Oldenzaal. Na een ernstige ziekte is hij 
overleden op 21 december 1985 in zijn huis 
aan de Asterstraat. Wij hebben afscheid 
van hem genomen tijdens een Eucharistie
viering in de Plechelmusbaslliek, waarna 
we hem op 24 december d.o.v. begeleid 
hebben naar het crematorium te Usselo 

Jezus zegt: wie In mij gelooft, zal eeuwig 
leven hebben. Pappie heelt zijn gelovig
In-het-leven-staan vorm gegeven op zijn 
geheel eigen manier; met zijn mogelijk
heden en met zijn talenten. Geloven be
tekende voor hem: samen met moeder er 
zijn voor je kinderen en later de klein· 
kinderen. Geloven was voor hem ook; 
zorgen, dat mensen zich bij hem thuis· 
voelden. Hij had een grote Interesse voor 
het wel en wee van anderen; je kon met 
je verhaal bij hem terecht. Hij leefde mee 
en was gevoelig voor verdriet en vreugde. 
Zijn huis aan de Asterstraat was een 

centraal punt voor iedereen. In zijn manier 
van leven stonden woorden als trouw en 
oprechtheid, bescheidenheid en hard werk· 
en hoog aangeschreven. Samen met zijn 
broer had pappie 'n bloeiend verwarmings· 
en loodgietersbedrijf. Ook hier klopte 
niemand tevergeefs bij hem aan; want 
pappie was er altijd om te helpen; hij 
wilde niemand te kort doen. 
Zo stond hij In het leven en zo heelt hij 
meegewerkt aan de christelijke opdracht 
om de wereld bewoonbaar te maken. 
Voor at die zorg en trouw zijn we hem erg 
dankbaar. In onze herinnering en in onze 
verhalen zal pappie voortleven. En wij bid· 
den God, dat pappie bij Hem ook thuis 
mag zijn. Zelf vragen we voor moeder en 
ons allen om bemoediging en troost. 

Voor Uw blijken van medeleven tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
man, onze pappie en opa zeggen wij U 
hartelijk dank. 

M. J. G. Oude Nijhuls - Kockmann 
Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, december 1985 


