
In dankbare herinnering aan onze 
vader en opa 

Gerard Oude Veldhuis 

Sinds 14 augustus 1998 weduwnaar 
van Dini Oude Veldhuis-Reuvers. 

Hij werd geboren 19 april 1944 te Losser 
en is overleden 9 maart 2007 te 
Enschede . 
Op 14 maart werd hij begraven op het 
R.K. Kerkhof te Oldenzaal. 

Bijna 30 jaar was hij getrouwd met zijn 
Dini. Met haar en de kinderen heeft hij 
veel geluk gekend. Hij ging graag op 
vakantie met zijn gezin. 
De techniek, met name de auto
techniek, had zijn ruime belangstelling . 
Daarin heeft hij ook zijn werk 
gevonden, eerst als chef werkplaats, 
toen als receptionist in de garage en 
de laatste 23 jaar als vertegen
woordiger. 
Veel plezier heeft hij beleefd bij zijn 
hobby's; scheidsrechter, carnaval en de 
operette. 
Alles deed hij zeer intens en soms ook 
extreem . Voor zijn omgeving was dit 
niet altijd te begrijpen. Had hij een 

mening, dan liet hij die niet snel los 
en kon daar zeer eigenwijs in zijn. 
Onder de mensen zijn was zijn lust en 
leven . 
Hij stond altijd klaar voor een ander 
en vergat hierbij zichzelf dikwijls. 
Groot was het verdriet toen zijn oudste 
zoon, Dennis, in 1977 op 5-jarige 
leeftijd overleed. 
Het moeten missen van zijn vrouw Dini 
was bijna ondraaglijk en maakte dat 
Gerard zijn levensdoel kwijt was. 
Trots was hij als alles perfect was, gek 
op mooie dingen en spulletjes. 
Hij was stapelgek met zijn kleinzoon 
Jelle. Jelle heeft opa Kriebel nog vele 
gelukkige momenten gegeven . 
Het klaar staan voor een ander en 
daarbij zichzelf vergeten heeft hem de 
laatste tijd, met name tijdens zijn 
ziekte, parten gespeeld. Wij zijn intens 
bedroefd om het veel te vroege 
afscheid van onze vader en opa . 

Voor uw belangstelling en uw deel
neming na het overlijden van onze 
vader en opa, danken wij u hartelijk. 

Kim, Joost en Jelle 
Ivo en Patricia 


