
In dankbare herinnering aan 

HENNIE OOSTRIK 
echtgenoot van 

Annie Visscher 
Hij werd geoo1en ~:.! oecemoer 1913 

te Enscheae en overleed a1oaar, ge
sterkt door het Sacrament der zieken 
op 28 oktober 19b6 in het z1ekenhu.:; 

"De Stadsmaten '. 
De H.Eucharistie bij zijn Uitvaart werd 

gevierd op 31 oktober d.a.v. in de 
Goede Herderkerk te Enschede, waar

na de crematie volgde te Usselo. 

In de vroege morgen is hij gestor
ven : aan het einde van een jarenlang 
lijden door ademnood. - Hij gaf zijn 
moegestreden leven terug aan zijn 
God en Vader, in diep geloof. dat dit 
het einde niet is. 

Zijn huwelijk met z11n zeer beminde 
vrouw Annie kende enerzijds 't geluk 
van een diepe verbondenheid met 
elkaar maar anderzijds tevens het 
samen gedragen verdriet van de 
kinderloosheid. - Hoezeer hij van kin
deren hield, bleek wel uit zijn relatie 
met zijn neven en nichten: altijd was 
en bleef hij hun zeer toegenegen 
Oom Hennie. 

Volledig heeft hij zich gegeven aan 
de vere taken, die het hein mogeliJk 
maakten, ais harde werker de kost te 
verdienen, maar ook om met heel 
veel mensen contacten te leggen en 
op uitzonderlijke wijze dienstbaar te 
zijn. - Deze dienstbaarheid beleefoe 
hij met grote ijver voor zijn geliefde 
parochie en parochiekerk van de 
Goede Herder: hij was een pionier 
van het eerste uur en bleef een trouw 
collectant zolang zijn krachten het 
hem toelieten. 

Dit leven van werken en zorgen 
vond zijn diepste Inspiratie in zijn on
wankelbaar geloof in God onze Vader 
en in zijn vurige verering van de 
H. Eucharistie en in zijn kinderlijke 
liefde tot de Moeder Gods Maria. 

Moge Maria deze oprechte christen
mens brengen in de vreugde van haar 
Zoon Jezus Christus in Gods 
Vaderhuis. 

Dank aan allen. die tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn dierbare 
echtgenoot hebben meegeleefd. 

Annie Oostrik-Visscher 


