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Hij werd geboren op 12 februari 1907 en is 
voorzien van de Sacramenten der Zieken over
leden op 5 januari 1988. Wij hebben hem ter 
ruste gelegd op het kerkhof te Rossum. Daar 
wacht hij op de verrijzenis. 

Na een welbesteed leven voelde hij zijn einde 
naderen met een rust die een kostbaar geschenk 
is aan hen die God vrezen. Zijn leven was er 
Immers op gericht een gaaf geweten te bewaren 
voor God en de medemensen. Een voorbeeld 
voor anderen. 
Van kinds af aan had hij geleerd zich aan te 
passen aan de onbegrijpelijke wegen die God 
zijn mensenkinderen laat bewandelen in dit 
ondermaanse. Hij beschikte over de gave om 
tevreden te zijn en van de situatie te maken 
wat er van te maken viel. Dat alles was geba
seerd op een onwrikbaar geloof en vertrouwen 
op God, die hij erkende als de Heer van het 
leven. 
Groot was ook zijn liefde voor vrouw en kinderen 
en ook de kleinkinderen hadden 'n vast plaatsje 

in zijn hart. Met voorbeeldige zorg omgaf hij 
zijn vrouw en zijn grote liefde uitte zich vooral 
in haar laatste levensjaren toen niets hem te 
veel was om bij haar te zijn. Klagen deed bij 
niet. Vele keren moest hij worden opgenomen 
in het ziekenhuis en hij was blij met elk 
beetje beterschap dat hij kreeg. Zijn grootste 
hobby waren de dieren en hij had een grote 
kennis en handelsgeest verzameld. Graag mocht 
hij met zijn broers daar o,·er praten, genietend 
van een hechte familieband. 
Trouw diende hij God en hij was gehecht aan 
de Kerk. Zolang het even kon was hij aanwezig 
In de kerk. God zal oogetwijfdd deze trouwe 
dienaar vol vreugde opnemen in Zijn hemelse 
glorie. 
Beste kinderen en familie. Treur niet al te zeer 
over mij. Ik ben samen met moeder gelukkig 
bij God. Daar zullen we elkaar terugzien. Blijf 
voor ons bidden zoals ik jullie heb voorgedaan. 
Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand, bid 
voor ons. 

De familie Oude Wolcherink dankt u allen 
voor het medeleven bij het overlijden van onze 
dierbare vader. 


