
Dank, goede vrienden, 
voor al het mooie dat 

wij samen beleefd hebben. 



Ter dankbare nagedachtenis aan 

CORNELIS HENDRIKUS 
JOHANNES OOGINK 

echtgenoot van 
Gezina Johanna Kreuwel 

Hij werd geboren op 11 mei 1907 te 
Wierden. Gesterkt door het H. Sacra
ment van de Zieken overleed hij op 
18 juni 1980 te Almelo. 
De gezongen uitvaart en crematie von
den plaats op 20 juni d.o.v. 

Als een donderslag bij heldere hemel, 
zo onverwachts was zijn heengaan 
van ons. 
Wij moesten - totaal onvoorbereid met 
grote verslagenheid - geloven dat aan 
zijn leven met en onder ons plotseling 
een einde was gekomen. 
Nog vol goede levensmoed zag hij 
reeds blij uit naar de dag, waarop hij 
samen met zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen zijn 25-jarig huwelijks
feest zou gaan vieren . 
Hij heeft van zijn werk en van de men
sen, met wie hij samenwerkte, gehou
den. Zijn beste krachten echter heeft 
hij besteed aan zijn gezin : zijn vrouw 
en kinderen . Voor zijn kleinkinderen 
was hij een echte en gezellige kinder
vriend . Graag ging hij om met zijn 

medemens. Als hij maar enigszins kon, 
was hij buiten in de vrije natuur. Daar 
genoot hij van alles en van iedereen 
die hij ontmoette. 
Als gelovige man en vader hield hij 
zich graag vast aan datgene, waarin 
hij zelf was opgegroeid en wat hem in 
de loop der jaren dierbaar was ge
worden. 
Met regelmaat ging hij in voor- en te
genspoed in gebed tot God . Hij leefde 
in het vertrouwen dat God zijn leven in 
Zijn handen hield en dat alle goeds 
van Hem kwam. 
Mijn lieve vrouw, kinderen en klein
kinderen, vee l goeds en meeleven heb 
ik van jullie mogen ontvangen, daar
voor mijn oprechte dank. 
Bij God, de Vad er van ons allen, wil 
ik een voo rspraak voor jullie zijn . 
Moge de liefde, die we hier met elkaar 
en voor elkaar lieten opbloeien, ons 
ook in de toekomst samenbinden tot 
eer van God en tot geluk van ons allen. 

Voor Uw blijk van medeleven tijdens 
het overlijden van mijn lieve man en 
onze zorgzame vader, zeg ik U op
recht dank. 

Mevr. Gezina Oogink-Kreuwel 


