
Dit gt'dachtenisprenqt' moge b11 U 
t'en ddnkbare herinnt'ring Zijn aan 

Johannes Joseph Antonius Oolderink 

Hij werd geboren te Oldentaal op 25 maart 
19il en is door t'en nooJl01tig auto-ongeluk 
plotseling overledt'n te ~kngelo op 18 1uli 1973, 
voorden ,·an ht't H. Olic~el. Zijn lichaJw werd 
vanuit de Antoniuskerk begraven op het r k. 
kerkhof van Oldt'nzaal op maandag 23 Juli. 

Dit onver\\adHe overlijdt'n laat ons weer eens 
de broosht'id van ons aller bestaan 'Z1t'n . Op 
een stralende zomerdag. in de bloei van 7.iJn 
leven. dat hem nog zoveel vooruitzichten bood. 
motsten "IJ int'ens afsd,~id nemen van onze 
Jan. Wij ,·oclcn ons bedrodd en mee legt' han
den Allerlei vrogen komen biJ ons op; vragen 
waar wij gcm antwoord op hebben, want 
voor de dood staan w11 menst'n machteloos. 
Jan Oolderink was iemand die ht't Je,en naar 
\\aarde wisr te schatten Begaafd met een scherp 
verstand en geionde humor was hiJ voor velen 
'n vert rou wen~man. 'n wegwijzer in onze vaak 
gecompliceerdt' mensenmaatschappij Zo wist hiJ 
velen aan zich te binden en tor , r it'nden te 
m.,ken. Sociaal bewogen als hij was, maakte h1J 
verre reizen nnar India en Pakistan om zich de 
Derde Wercldprohleruatlek nog beter te kunnen 
inlf', en. Na ZiJn werk aan de T.H T "1Jde hiJ 
daaraan een der! van z11n le,·en besteden, samen 
met z11n verloofde Judith. Mdar niet alleen Hr 
weg. ook in eigen fam,liekri ag was hiJ graag 

gezien. Toen zijn zwager in het zil'kenhuis 
moest \\ordei. opgenomen \\as hij ,·oor 'ZIJD 
zus zo goed als een broer maar kan 21111. jJn 
Ooldcrink was ook iewand die de ke rk een 
warm hart toedroeg. die leefde vanuit her Evange
lie; dit' het Woord Gods leuerlijk b11 zich 
had t'n zich daardoor liet leiden. Oir alles 1s 
nu tdet meer. \V1J die adncrblijven kunnen 
dit niet goed begr11pen. Alleen ons geloof biedt 
ons in dae mocih1ke uren nog troost. En wij 
bidden GoJ, onze Vader, nf'em onze Jan op 
in het eeuwige leven. \'ohoo1 alles w.11 nog 
onaf aan hem ,,Js. Neem hem op in Uw gord
heid en geef ons de kracht om het leven van 
elke d.,g weer op te nemen naar het voorbeeld 
dat l,11 h, erio voor ons is geweest. 

Voor Uw blijken van meele,·en bij het 

plotselinge overli1den va n onze zoon Jan 

ondervonden. ,eggen wi) U allen 

harteltik dank 

J. M. Oolderink 

A. G. Oolderink·Groeucveld 

en kinderen 
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