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Hermannus Oude Avenhuis 

Zij werd geboren op 16 Januari 1901 te Lo"er. Onver ... ,1<:hts 
overleed iij op 12 januari 1997 te Albergen. Na een plech11gc 
uitvaanmi, in de St. P..ncr.uiu.,kerl. hebben "e haar lichaam 
op haar ,erjaardag ter ru.\le gelegd op het parochiele kerkhof 
te Albergen. 

Zij wml geboren in een groot gclin te Losser. maar groeide 
op in de Krim en ging naar school in Slagharen. Na halr 
schoohijd "ronde het gezin van 0. in Almelo. TOi ha:ir trou· 
... en werkte ziJ in de 1e,11el bij Ten Bosch. 

Toen ,ij op 20 mei 1939 trouwde met Herman Oude 
Avenhui,. gingen ziJ in hun eigen gebouwde huis wonen te 
Albergen aan de Molendijk. D-..ar ... crd zij moeder ,an drie 
kindcren en later oma en zelf, O\ergroounoeder. 

ZiJ wa, een heel lieve, be,cheiden men,: een vrouw die zich
zelf nooit op de voorgrond plaal\te. Zij heeft altijd met ijver 
en plezier gewerkt ,oor haar man en kinderen. Het lief,t 
... cri.te zij buiten op hc:1 bnd. op haar aardappeheld.,e of in de 
groentetuin. Het lief"c "a., zij thuis. Ecnmlll is zij op vacan· 
tic geweest in Oo,tenriJk, Thui; gekomen. zei ze tegen haar 
man· '"Ik heb de bergen wel gezien'. ,k ga niet meer, ga jij 
maar, ik gun je dat van hane." 

Zij heeft zorgelijke en angstige tijden .~ckend toen haar man 
in Duitsland moe'1 werken tijderu. W.O. ll. Daarna werl.te hij 
een ujdlang in de Betuwe. Slecht, in het weekend zag hij 1i.Jn 
vrou" en kinderen. O.cri~ens wa.s zij niet bang en leefde en 
"crlte zij in alle ru,1. LtJ "'ll'< met "cinig lCHcdcn. Zolang zij 
kon ging ze alle zondagen naar de ker\. . Zij wa, een gelovig 
mens. 
Je deed haar een groot plezier als je haar meenam voor kone 
1ocnoch1jes in de auto. Tot op haar hoge leefujd wa, zij ,terk 
en ,czond. :-laruurhJ. namen haar kr.ichten af met het klim· 
men der prcn. ma:ar ZIJ llasgde nooit o,er de la.,1 ,.in de 
ouderdom. Dat hoorde bij het leven. Danl.Lij de liefdevolle 
lorg van Joop en Annie kon zij genieten van een zorgelo,e 
oudcdag op haar oude "nrouwde \lekje aan de Molcndijk. 

z.ondag 12 januari moe~ zij plot-cling afscheid nemen vun 
haar dierbaren. Haatr kinderen. kleinkinderen en achtcrklctn• 
l.,nd tullen haar. die zolang bij hen mocht zijn, mi\\Cn. 
Moge zij nu rusten in vrede. 

Voor uw blijk van medeleven en bclang,1elling na het omer• 
wacht overlijden van onze lieve moeder. groot- en overgroot· 
moeder danken wiJ u oprcchl. 

Kinderen. kleinkinderen 
en achterkleinkind 

Albergen. 16 januari 1997 
Mokndijk 2 




