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Wij zullen in dankbaarheid terug denken 

aan 

Hendrikus Hermannus Thebelt 
echtgenoot van 

Maria Antonia Olde Dubbelink 

Hij werd op 15 maart 1910 in Denekamp 
geboren en in de leeftijd van 78 jaar is hij 
na voorzien te zijn van het Sacrament der 
Zieken. overleden op woensdag 11 mei 1988 
te Oldenzaal. Op zaterdag 14 mei hebben 
wij hem ter ruste gelegd op het r.k. kerk· 
hof te Ootmarsum. 

Na maanden verblijf in het ziekenhuis kwam 
toch nog op een onverwacht moment het 
einde. 
Omringd door de liefdevolle zorg van zijn 
vrouw. die dagelijks zeer vele uren in het 
ziekenhuis doorbracht. viel ineens het Ie· 
ven uit hem weg. 
Voorbij was het leven van deze eenvou
dige man die met zijn vrouw vele geluk
kige jaren heeft gekend. 
Met haar woonde hij op een plaats. die 
hem dierbaar was, omdat hij zich sterk ver· 
bonden voelde met alles wat met 't agrarisch 
leven te maken had 
Zijn huis was ook 'n plek waar velen graag 
naar toe kwamen want er was gezelligheid, 
er viel veel te praten en te lachen. 

De Twentse gastvrijheid werd in hoge mate 
beoefend. 
Al ouder wordend, begonnen zijn levens
krachten af te nemen en raakte hij aange
wezen op de bijzondere zorg van zijn vrouw. 
die hem tor het laatste toe heel nabij is 
geweest. 
Het grore moment brak aan dat de Heer 
van leven en dood Hendrik bij Zich nam 
en aan hem gaf waar hij zelf zo rotsvast 
in geloofde. Hij mocht binnengaan in het 
huls waar ruimte is voor velen. 
Vrouw ik wil je graag danken voor alle 
goedheid. die je me hebt gegeven in de 
Jaren dat we samen zijn geweest. Moge 
God je de kracht geven om alleen verder 
te kunnen. 
Eens hoop Ik je weer terug te mogen zien 
bij God. want ook mijn heengaan houdt 
een weerzien in. 

God geve onze overleden Hendrik zijn 
blijvende vrede en vreugde. 

Voor uw grote belangstelling en hartelijk 
medeleven dank ik u allen oprecht. 

M. A. Thebelt-Olde Dubbelink 

Agelo. mei 1988 
Voltherbroekweg 8 




