
In dankbare herinnering aan 

WIM VAN OOSTERHOUT 

echtgenoot van 

Cor de Peller 

Hij werd geboren te H ed i kh u izen 
op 25 november 1917 en overleed 
te Waalwijk op 16 december 1991. 

Na een euchar istieviering ten afscheid 
in de St. Lambertuskerk te Drunen 

hebben we zijn lichaam op 19 december 
d.a.v. te rusten gelegd op de 

Algemene Begraafplaats. 

Vader is toch nog vrij plotsel ing gestorven. 
We zagen zijn krachten de laatste dagen stil
aan afnemen; in het ongelijke gevecht tegen 
zijn ziekte ontbraken hem steeds meer de 
kracht en de energie. Nu hij gestorven is, is 
ons meer dan ooit duidelijk wie hij voor ieder 
van ons was. 
Omdat we van hem houden, voelen we pijn 
en verdriet in ons hart . 
We missen hem nu al zo erg." . Maar in ons 
hart is er ook heel veel dankbaarheid voor al 
het vele goede en l ieve, dat hij voor ons alle
maal gedaan heeft. 
Bijna 45 jaar was hij een lieve en trouwe echt
genoot voor zijn vrouw Cor. Samen hebben ze 
met hart en ziel vanaf het begin van hun hu
welijk hard gewerkt: voor hun gezin, om hun 
5 kinderen een goed en fijn onderdak te ver
schaffen en voor hun slijterij om er een 
bloeiend bedrijf van te maken. 
In Heusden bij wijnhandel Verhoeven heeft 
Wim het vak geleerd. Met veel inzet en l iefde 
is er in Drunen een bloeiende zaak opge
bouwd; Wim was er trots op, dat wat hij in 

zijn leven opgebouwd had, verder gedragen 
werd door zijn kinderen en kleink inderen. 
Zo heeft hij de laatste 12 jaren samen met zijn 
vrouw echt kunnen genieten van hun beider 
levenswerk. 
Daarbij was hij vaak te vinden aan ' t Groene
woud, waar hij zijn voorliefde voor de natuur 
en alwat leefde, kon uitleven. 
Om een gesprek zat Wim niet verlegen; het 
was fijn om met hem aan de praat te raken 
en de dingen van het leven met hem te delen. 
Het had zo nog jaren mogen duren: er waren 
plannen zelfs nog voor een nieuwe behuizing 
In Drunen. Maar het laatste jaar liet zijn ge
zondhe id hem In de steek; een operatie in 
Rotterdam bracht jammer genoeg slechts tij
delijk soelaas. Even heeft hij de gewone gang 
van het leven weer opgenomen, maar spoedig 
bleek een ziekenhuisopname weer nodig. 
In stilte heeft Wim zijn strijd gestrc-den en het 
verdriet verwerkt van het overlijden van een 
broer en zus eerder dit jaar. Vanuit ons geloof 
vertrouwen we erop, dat vader nu thuis is bij 
God: weer verenigd met al zijn dierbaren. 
En dat geeft ons de moed om te bidden : 
Goede God, wat zijn we dankbaar, dat we 
deze mens gekend hebben, van hem gehou
den hebben. We vertrouwen hem nu toe aan 
Uw zorgen; Vader heeft nieuw leven gevonden 
bij U. Schenk ook ons kracht om verder te 
leven en help ons in de moeilijke tijd, die 
voor ons ligt. Amen. 

Voor uw medeleven bij het overl ijden en de 
belangstelling bij de uitvaart betuigen wij U 
onze oprechte dank. 

C. van Oosterhout-de Paffer 
Kinderen en kleinkinderen. 


