
Een vader kun je niet missen, 
een opa evenmin. 

Maar wij zullen verder moeten, 
met ieder zijn gezin. 

We blijven gedenken 

Johannes Albertus Antonius Oude Alink 
sinds 15 december 1959 weduwnaar van 

Berendina Maria Rikhof 

Hij werd geboren op 14 juni 1914 in Deurningen. 
Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
ging hij van ons heen in het Oldenzaalse zieken
huis op 15 juni 1994. We hebben hem herdacht 
tijdens de Uitvaartmis in de Mariakerk, waarna 
we zijn lichaam in het graf bij moeder hebben 
bijgezet op de begraafplaats te Oldenzaal op 
20 juni. 

Heel zijn leven heeft hij gewoond op dezelfde 
plek, die hem bijzonder dierbaar werd. Daar 
heeft hij gezorgd voor zijn grote gezin van 10 
kinderen, met veel inzet; dat betekende voor 
hem hard werken, op verschillende plekken en 
vaak in moeilijke omstandigheden. Groot ver
driet overviel hem, toen zijn vrouw kort na de 
geboorte van het tiende kind onverwacht over
leed. Gelukkig mocht hij rekenen op de gewei-

dig goede zorgen van zijn 2 inwonende zussen. 
Zo bleef hij het middelpunt, erg gesteld op zijn 
kinderen en kleinkinderen, vol belangstelling 
voor hun wel en wee en met de nodige humor. 
In de latere jaren kreeg hij tijd voor het beoefe
nen van zijn hobby: het verzorgen van planten 
en bloemen, maar nog meer was hij bezig met 
knutselen; als handige vader en opa heeft hij 
veel voor zijn grote familie gemaakt. 
Daarbij werd hij vaak door ziekte en benauwd
heid getroffen; talloze malen kwam hij daardoor 
in het ziekenhuis. 
Hij was een gelovig man, die in het gebed en in 
trouwe verbondenheid met de kerk veel steun 
heeft gevonden. 
Toen hij niet meer naar de kerk kon gaan. kreeg 
hij thuis op vaste tijden de H. Communie. 
Op zijn 80ste verjaardag ontving hij in de avond 
heel bewust het Sacrament van de Ziekenzal
ving, omringd doorz1jn kinderen, kleinkinderen 
en familie. Daarna is hij in alle vrede van ons 
heengegaan. 
Moge hij rust vinden in Gods Vaderhuis. 

Wij danken u voor uw medeleven tijdens zijn 
ziekte en na zijn overlijden. 

Kinderen en kleinkinderen 
G.J.M. en A.G. Oude Alink 


