
in de stilte ervaren we je 'zijn 
b/Jjf ons nabij ... 



t In dankbare herinnering aan 

Bernardus Antonius 
Oude Avenhuis 

Hij werd geboren te Albergen op 21 december 
1922. 
Op 27 juli 1954 trad hij in het huwelijk met 
Gesina Wilhelmina Evers. 
Onverwacht overleed hij te Albergen op 18 augus
tus 1993. In een gezongen Requiemmis in de 
Pancratius Kerk te Albergen hebben wij van hem 
afscheid genomen, daarna hebben wij zijn li 
chaam te ruste gelegd op het parochiële kerkhof 
op 21 augustus 1993. 

Er ontstaat een leegte wanneer een allerliefste 
man en zorgzame vader onverwacht uit ons 
midden wegvalt . Vader is 70 jaar geworden, toch 
nog te vroeg eigenlijk, naar ons gevoel, maar w _ie 
zijn wij omdat te bepalen! Weliswaar ging ziJn 
gezondheid het laatste jaar achteruit en namen 
zijn krachten af, maar toch hadden wij niet 
verwacht, dat hij ons nu al zou ontvallen . Wij 
zullen hem heel erg missenl 
Zoals gebruikelijk in die tijd, ging hij na de lagere 
school direct aan het werk. Door avondstudie 
heeft hij zich opgewerkt tot uitvoerder bij een 
Grondmaatschappij voorde aanleg van wegen en 
waterwerken . Hij was een man die zich met hart 
en ziel inzette voor zijn werk, zo was hij regel 
matig ·s avonds en in de weekeinden nog met zijn 
werk bezig . Ook nam hij regelmatig ' s zondags 
zijn gezin mee uit naar de werkplek om hen alles 
te laten zien . 

Daarnaast was hij actief in het verenigingsleven. 
Zo was hij consul van de K.N.V .B en bestuurslid 
van de muziekvereniging " Concordia". Al deze 
aktiviteiten moest hij met het verstrijken der 
jaren afbouwen. 
Naast deze drukke beslommeringen had hij altijd 
aandacht voor zijn gezin en later ook voor de 
kleinkinderen. Hiervoor zijn wij hem zeer dank
baar. 
Zijn grote liefhebberij was zijn moestuin, maar 
doordat zijn krachten het laatste jaar afnamen 
kon hij zijn tuin niet meen:te aandacht schenken 
die hij zo graag nog hieraan had willen geven. 
Helaas heeft hij de 65ste verjaardag van zijn 
echtgenote en hun 40 jarig huwelijksjubileum, 
dat ze volgend jaar hoopten te vieren. niet mogen 
beleven. 
Hij was een man van weinig woorden, maar 
iemand die stond voor zijn mening en die ons 
altijd met raad en daad ter zijde stond. 
Thans geven wij jouw leven over in de handen 
van de levende God. Moge de sterke gedachtenis 
aan wie jij voor ons was voor altijd voortleven in 
ons hart . 
Goede God neem hem op in Uw eeuwig licht en 
liefde. 

Voor al uw blijken van medeleven, die wij moch
ten ondervinden na het plotseling overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa , 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

G .W . Oude Avenhuis-Evers 
kinderen en kleinkinderen 

Albergen, augustus 1993 
Schuitenstraat 9 


