
In dankbare herinnering aan 

Cerhardus Johannes Oude Alink 

weduwnaar van 

Maria Johanna Meinders 

Hij werd geboren te Oldenzaal op 8 november 1899. 
Voorzien van het Sacrament der Zieken, overleed hij 
in het ziekenhuis te Oldenzaal op 1 S februari 1997. 
De Plechtige Uitvaart vond plaats in de 
St.Antoniuskerk, waarna de crematie te Usselo op 20 
februari. 

Een goed leven naar de geest van Jezus Christus is nu 
afgesloten. Na een jarenlange liefdevolle verzorging 
in de "Mariahof", is een lieve vader, groot- en over
grootvader van ons heengegaan, op de leeftijd van 97 
jaar. 
Eerlijk en trouw ging hij door het leven. In zijn jonge 
jaren was hij bakker en voor dat vak bleef hij belang
stelling tonen zolang hij kon. Maar als zovelen in 
Oldenzaal kwam ook hij bij Gelderman in de textiel. 
Slecht een korte tijd konden zij samen genieten van 
de oude dag in "de Mariahof." Zijn vrouw was niet 
sterk. Haar sterven viel hem zwaar, alsook het plotse
linge sterven van zijn zoon. 

Ondanks het trouwe bezoek, vooral van Antoon, 
bleef hij op zichzelf. Door zijn doofheid sloot hij 
zich meer en meer af van de buitenwereld. Toch bleef 
hij opgewekt en als je wegging zei hij altijd "'t 
weerkomen, niet vergeten!" Hij was nog uit de vorige 
eeuw: hij had het nog over "koffie koken". 
Een ongelukkige val, waardoor hij zijn heup brak, 
bracht hem in het ziekenhuis. Een lijdensweg werd 
hem bespaard. In het bijzijn van zijn dierbaren 
ontving hij het H. Sacrament der Zieken en spoedig 
daarna is hij vredig ingeslapen voorgoed. 
Wekelijks ontving hij de H. Communie op zijn kamer; 
hij bad dan uit zijn stukgebeden kerkboekje. Nu is 
dat allemaal voorbij, een lege plaats blijft en ieder van 
ons gaat verder met zijn of haar herinneringen aan dit 
mooie, rijke leven. 
Met vertrouwen geven wij hem terug in de handen 
van de goede God, die liefde is. Bij Hem zal hij nu 
thuis zijn samen met zijn dierbare vrouw. 

Rust nu in vrede. 

Voor uw blijken van deelneming en belangstelling, 
betuigen wij u onze hartelijke dank. 

De familie 
Februari 1997 


