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'n Dankbare en fijne herinnering aan 

GERHARD OUDE OPHUIS 
echtgenoot van 

SINY TEGGELER 

Hij werd op 26 februari 1922 te Oldenzaal geboren. Na 
een lang z ekbed en voorzien van het Sacrament der 
zeken, 1s hij daar op 13september1989 in zijn woning 
aan de Dr. Poelsstraat overleden. 
Wij hebben op 18 september d.a.v. afscheid van hem 
genomen tijdens een Eucharistieviering in de Drieêen
he1dskerk, waarna we hem begeleid hebben naar z1Jn 
laatste rust!)aats op het kerkhof te Oldenzaal. 

"Het was goed om samen te zijn", zó kunnen we het 
veertigjarig huwelijksleven van Gerhard en S1ny samen
vatten. Dat samen-zijn is verbroken. 
Gerhard was een man om van te houden: weinig 
pretenties, hartelijk en vooral een man met veel humor. 
Zo stond hij in het leven, met veel aandacht en zorg voor 
Z1Jn vrouw en met ruime belangstelling voor het 
fam1l1eleven. Strubbelingen kon h11 niet goed verdragen, 
want hij was zeer gevoelig voor menselijke ver
houdingen, voor tegenslag, voor onrust. 

Vanaf zijn 15• jaar was hij werkzaam bij de firma 
Gelderman. Hij deed zi1n werk met plezier en door z11n 
karakter had h1J goede kontakten. 
Zijn ontspanning vond Gerhard bij zijn duiven"en vooral 
ook in zijn caravan. Daar in Denekamp kon h11 s,erneten 
van de rust in de natuur, je kunt rustig zeggen; h11 genoot 
van Gods Schepping. 
Gerhard stond ook heel gelovig 1n dit leven. Met zi1n 
mogelijkheden en met zijn talenten werkte hij mee aan 
een bewoonbare wereld. En ook dat is geloven. 
Jezus zegt: "als je zo'n evangelische houding in je leven 
aanneemt, zul je ééuwig leven hebben". 
Wij gunnen Gerhard dat eeuwige leven van harte. Hij 
heeft het verdiend. Na al zijn zwoegen, zijn pijn en 
verdriet, mag hij nu rust en vrede bij God vinden. 
Ook zijn we hem dankbaar voor dat goede samen-z Jn, 
voor ZIJn zorgen en interesse. 
W11 blijven hem in herinnering houden door onze 
verhalen en ook door in zijn geest verder te gaan. 

Wij zijn u erg dankbaar voor uw meeleven bij de ziekte en 
na het overlijden van Gerhard. 

Siny Oude Ophuis-T egge'er 
familie Oude Ophu1s 

familie T eggeler 


