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Dankbaar gedenken we 

Albertus Oude Vrielink 
sedert 55 jaren gehuwd met 
JOHANNA MARIA EIDHOF. 

Hij werd geboren te Vasse op 2 april 1903. 
Op 2) april 1989 is hij overleden. Een week 
daarvoor had hij de Sacramenten der Zieken 
ontvangen. We hebben hem op 26 april te 
rusten gelegd op het r.k. kerkhof te Oot
marsum. 

Omringd door de zorg en toewüding van 
zijn dierbaren is hÎJ heel rustig gestorven. 
Het leven was goed geweest. Zo dikwijls 
had hij gezegd dar hij zijn vrouw niet kon 
missen, dat hij rijk was met de hartelijkheid 
die h1J van kinderen, kleinkinderen. achter
kleinkind en andere dierbaren kreeg. 
Hij was er altijd nog zo graag bij . • Ja. ik 
ben er gelukkig nog bu " hoorde ie hem 
zeggen als hij op 'n veqaardag. doopplech
tigheid of ander feest verscheen. 
We kenden hem als een man met een dank
baar en opgewekt karakter; Iemand die 
hield van het leven. die altijd meeleefde 
met het welzijn van hen die hem dierbaar 
waren. HiJ kon stralen als hij een teken van 
hartelijkheid en meeleven kreeg. We weten 
dat hij ook moeilijke tijden heeft doorge-

maakt: tijden waarin hij de boerderij moest 
opbouwen. tijden van hard werken en zor 
gen. Maar zolang iedereen gezond was en 
je werkte zo lang het dag was. moest ie er 
maar op vertrouwen dat het goed kwam. 
Zoals hü heel trouw was aan mensen. zo was 
hij ook trouw aan God. Dat geloof in God 
uitte zich door overgave aan God. Toen hij 
w1sr dat hij nier lang meer zou leven. ver
telde hii dat hij er klaar voor was. Het uitte 
zich ook door een trouwe kerkgang tot vlak 
voor zijn dood. De parochie washem daarbij 
heel dierbaar en hij kon zich vereenzelvigen 
met de noden die er waren. 
Man, vader. opa, overgrootvader en dier
bare : bedankt voor je bijna altijd goede 
humeur- voor de dankbaarheid die je toonde 
-voor de zorg en hartelijkheid aan ons ge
geven. Mensen gingen bU jou altijd voor 
dingen. Bedankt ook voor je inspirerende 
voorbeeld van geloof. Moge het ook ons 
helpen op weg naar geluk. 

Bedankt voor uw meeleven en hartelijkheid 
t!Jdens het leven van onze dierbare man, 
vader. opa en overgrootvader. Bedankt dat 
u er was bij zijn afscheid. 

J. M Oude Vrielink- Eidhof 
en familie 
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