
In dankbare herinnering aan 

HENDRIKUS GERARDUS OLYMULDER 
echtgenoot van 

ELISABETH ANNA TER BEEK. 

Hij werd geboren te Weerselo 11 juni 1911 
en overleed. voorzien van de sacramenten 
der zieken op 12 mei 1978 te Oldenzaal. 
Op 16 mei hebben we zijn lichaam, na de 
gezongen uitvaart in de Emmauskerk te 
ruste gelegd op de begraafplaats te Olden
zaal. waar hem, zo geloven wij . de blijde 
opstanding wacht. 

We hebben nu wel heel sterk ervaren hoe 
broos en kortstondig een mensenleven is. 
Een leven lijkt lang, in feite lijkt het vaak 
op een morgennevef die haastig optrekt. 
We hebben Henk Olymulder gekend als 'n 
tevreden en opgeruimde man en vader, die 
zich met alle krachten inzette voor zijn ge
zin. Hij heeft een arbeidzaam leven afge
sloten: reeds van zijn I4e jaar af werkte hij 
in de textiel; stipt op tijd vervulde hij zijn 
ploegendienst. Na zoveel arbeidsjaren was 
hij erg blij met zijn pensioen, waar hij he
laas maar kort van mocht genieten. Juist 
a-fs natuur- en buitenmens zag hij nog zo
veel mooie dagen voor hem aanbreken om 
zijn hobby in de tuin te kunnen beoefenen. 
Daarbij was hij graag thuis en huiselijkheid 
stelde hij zeer op prijs...-~escbe-iaenheid en 

eenvoud sierden zijn doen en laten en hij 
hield er niet van op de voorgrond te tre
den; hij hield van stilte en rust. Hij was 'n 
diepgelovige man, die trouw bleef aan zijn 
geloof en kerkelijke verplichtingen. Dank 
zij de liefde van zijn vrouw en zijn Gerard 
- doeltreffend bijgestaan door de wijkzus
ter en de dokter - is zijn wens om thuis 
te mogen sterven in vervulling gegaan. 
Moge dP Heer van leven en dood, zijn 
trouwe dienaar de eeuwige rust en vrede 
schenken. 

Voor uw blijken van medeleven tijdPns de 
ziekte en 't overlijden van mijn lieve man 
en onze zorgzame vader, zeygen wij U 
hartelijk dank. 

E. A. Olymulder-ter Beek 
Gerard en Paulien 

Oldenzaal, mei 1978 
Schipleidelaan 11 


