


In liefdevolle herinnering aan 

Gerhardus Hendrikus Oelderink 
weduwnaar van 

Engehna Susanna Oeldennk-S.ckman 

Gerard werd geboren op 11 oktober 1929 in de Glane. Hij 
was de oudste uit het gezin. Samen met z11n drie zusies en 
twee broert1es groeide Gerard op in een liefdevol gezin. Z.Jn 
passies lagen b11 het voetbal en het schaatsen. 

In 1958 trouwde Gerard met Liny S1ckman. In 1959 kregen 
z11 hun eerste k1nd1e. hun dochter Manon. In 1962 werd 
het gezin compleet met de geboorte van hun zoon Gerne. 
Gerard was dol op zijn kinderen en was een lieve vader. 
Ook neeijes en nichtjes kwamen graag b1J oom Gerard Hij 
leerde velen van hen het lopen. 

In 1986 werd zijn eerste kleindochter R1an geboren. ZiJn 
naam Gerard veranderde In opa Duif. Opa Duif werd uitein
delijk opa van zes kleinkinderen. HiJ was gek met allemaal. 
Samen naar het land, samen boonties doppen of de duiven 
voeren. Opa duif was 1aren lang aetlef 1n de duivensport. 
Hier beleefde hij samen met oma Duif veel plezier aan. 

30 September 2004 veranderde Zijn leven. Het plotselinge 
overlijden van zijn vrouw liny deed hem intens verdriet Hij 
bleef alleen achter aan de Scholtinkstraat. Veel steun kreeg 
hij van zijn dochter Marion en schoondochter Karin. 

Opa Duif z11n gezondheid ging achteruit en een opname 1n 
Oldenhove werd onverm11deliJk. Marion heeft samen met 
Karin alle zorg voor opa gedragen. Dagelijks kreeg hij van 
hen visite 

In 2011 verhuisde opa Du•f naar St. Maartens-Stede. On
danks dat zijn gezondheid steeds verder achteruit ging, 
genoot opa van het leven. H11 bleef optimistisch en had 
enorm veel humor Opa genoot van de goede dagen die er 
nog waren. 

Steeds vaker was h11 vermoeid en ziek. Elke keer leverde hij 
stukje biJ beetje 1n Tot h11 vonge week d•nsdag zich er n•et 
meer boven op kon vechten. Wetend dat iedereen die hem 
zo lief waren om hem heen was viel hij die woensdag 1n een 
diepe slaap. De dagen die volgden was opa geen moment 
alleen. Dag en nacht zat er iemand aan zijn z11de. Zondag 14 
september 2014 1s opa Duif, omringd door ziin gehefden, 
heel rustig en vredig ingeslapen. 

Heel veel dank aan allen die op welke manier dan ook mee
geleefd hebben. 

Dog lieve po, dog lieve opa Duif 

Voorgoed vit ons dagelijks leven 
Moor voor oll!Jd in ons hort 

Manon en Theo 
Gerrie en Karin 

M11n opa, myn opa, mijn opa 
tn heel de wereld was er n1emond zoals hij 

Klein- en 
achterkleinkinderen 


