
De Heer is mijn herder 
het zal mij nooit aan iets ontbreken. 

(psalm 23) 

Een fijne en dankbare herinnering aan 

Henk Oude Spraaksté 

weduwnaar van Rikie Oude Vrielink 

Henk werd op 3 juni 1928 geboren in Gammelke. Op zon
dag 28 januari 2001 is hij heel plotseling overleden. Wij had
den hem voor het laatst in ons midden Ujdens de eucharisUe 
ten afscheid in de Emmauskerk op 2 februari, waarna we 
hem hebben begeleid naar het crematorium te Usselo. 

Verslagen en bedroefd om zijn onverwachte dood moeten 
we nu afscheid nemen van een lieve en zorgzame vader, 
opa en levensgezel. 
Al op jonge leeftijd heeft hij ziin vader en moeder ver1oren. 
Hij werd opgevangen door noabers en is bij hen opgegroeid. 
Maar het gemis van zijn eigen ouders heeft hij altijd gevoeld. 
Toen hij eenmaal was getrouwd met Rikie heeft hij ook altijd 
geprobeerd om het zijn eigen gezin aan niets te laten ont
breken. 
Met veel wilskracht en doorzettingsvermogen ging hij aan 
de slag. Een baan in de textiel, was nog niet genoeg. Hij 
opende een eigen café, waar hij veel tijd in heeft gestoken. 
Het was ook echt iets voor hem; hij was graag onder de 

mensen en genoot van gezelschap. Het was dan ook wel 
moeilijk toen hij 25 jaar geleden de keuze moest maken 
tussen zijn bedrijf en een goed en gezond leven. 
Henk had een brede interesse en heel veel hobby's. Hij 
was graag buiten in de natuur en kon genieten van vogels, 
wilde of zijn eigen. Dikwijls ging hij er ook met de auto op uit 
om in de mooie omgeving rond te rijden. Meer dan 15 jaar 
heeft hij gezongen in het koor van de Emmausparochie 
Met grote inzet en veel liefde heeft hij dat gedaan. 
In 1995 overleed zijn vrouw en dat heeft hem veel verdnet 
gedaan. Hij was geen man om alleen te zijn en ging er dus 
vaak op uit om maar niet thuis te hoeven Zitten Het was 
dan ook fijn voor hem dat hij Henny leerde kennen. Samen 
hebben ze nog vijf fijne jaren gehad, waarin ze veel samen 
konden doen en ondernemen. Dit contact was voor hem 
een zinvolle en fijne levensinvulling. 
Volslagen onverwacht werden we met zijn dood geconfron
teerd. Hij was nog zo vitaal en levenslustig, zo vol plannen 
en wensen. Helaas heeft zijn sterven daar een eind aan 
gemaakt en moeten we nu afscheid van hem nemen En 
dat doet pijn. 

Heer geef hem de eeuwige rust! 

Voor al uw blijken van medeleven na het plotselinge overlij
den van onze vader, opa en levensgezel willen we u heel 
hartelijk bedanken. Het betekent veel voor ons te weten dat 
we niet alleen staan in ons verlies. 

Kinderen en kleinkinderen 
Henny Westenberg -Bergman 


