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Dankbaar \'Oor her vele got'dt' dat hi1 ons 
gt'gt'''t'n ht'cft bliJ\'Cn WIJ met t't'rbied ge
denken 

Gerardus Wilhelmus Joseph Oude Wolbers 
echtgenoot van 

ANTO:->IA ELISABI:. TH AVESKAM'P 

Hij werd gt'boren ce losst'r op 15 maart 1910 
en O\'erleed, na her oncvaogen van iet Sacra
ment der zieken. thuis omringd door liJD nouw 
en k1ndert'n in gelovige overgave op 16 no
vember l9ö9 
Na de Eucharistieviering op 20 novembt'r heb
ben wij ZIJD dierbaar lichaam te ruscen gelegd 
op ht't kerkhof van de St. Nicolaasparochie ce 
Dent'kamp. 

Gerard Oude Wolbt>rs, t'en mens om van te 
houden. 

Ruim 53 jaar heeft h11 samen met moeder zich 
met hart en geest ingezet voor het welziJn 
van ons groot gezin. 

Vader en moeder hebben al die pren lief en 
leed mN elkaar gedeeld en zijn daardoor 20 
hecht in lidde verbonden geraakt dat de dood 
van 'ader het rneesc gevoeld gaat worden biJ 
moeder. 

Maar ook zullen wij, de kinderen eo kleinkin· 

deren ht>m missen. tl11 heeft ons zoveel ge
geven en hadden io"n got'de band met hem, 
ooi. al waren Wt' reeds Jart'n w<"g uit het ou
derlijk huis. Event'ens was de familieband hem 
dierbaar. 

Zlin liefde voor ons ging samen met zi1n liefde 
voor God. Geloof rn liefde waren bij hem on
verbrekelijk met elkaar verhondeo. 

Zt)D laatste leven,dageo hrbbeo we samen lo
ten~ beleefd. la "rede is hij gesrorveo en lo 
'rede kuooeo "IJ hem uit handl"n geven, om
dat wiJ gelo\'en dat God hem au volop tot 
leven heeft geroepen. Het is nu Pasen \'OOr 
v~der. 

In dit verrijzenhgeloof willen wi1 met dank
bare herinneringen aan hem verder gaan op 
onze levensweg. 

Moge hij rusten in de vrede van de levende 
Heer. 

Voor uw deelneming. ondervonden na het 

overlijden van m110 lieve man. onze zorg

zame vader en fijne opa, betuigen WiJ U 

onze oprechce dank. 

Familie Oude Wolbers 


