


Ter dankbare herinnering aan 

Hendrikus Andreas (Henk) 

Oude Avenhuis 

Hij werd geboren te Albergen op 5 juli 1920. 
Hij is overleden op 8 juni 2000 in het Twenteborg 
Ziekenhuis te Almelo. .•·f 
Lieve pap en opa, je was een man recht uit het 
hart. Je toewijding aan mam en oma, kinderen en 
kleinkinderen was van enorme aard . Het gezin 
kwam voor jou op de eerste plaats en na het over
lijden van mam en oma, wat een groot gat in jouw 
leven achter liet, heb je toch de energie en warm
te aan je kinderen en kleinkinderen gegeven. 

Tot aan de ziekte van mam en oma, en ruim na 
jouw pensionering , heb je je ingezet voor eerst de 
spinnerij en daarna in de stomerij waar je ruim 34 
jaar werkzaam bent geweest. Hieraan heb je veel 
vrienden en kennissen overgehouden. 
Wat ons als kinderen opviel is dat je maar een 
naam hoefde te noemen of jij wist van dat is 
familie van die of van die. Dit gaf te kennen dat 
er maar weinig mensen in Almelo, Albergen , 
Geesteren, Tubbergen of Denekamp zijn waar
van jij niet wist waar ze familie van waren . 

Pap en opa heeft zijn gezin altijd met trouwe zorg 
omringd. Natuurlijk zal het moeilijk geweest zijn 

om afscheid te nemen van dierbaren en van alle 
goeds, dat hij ondervonden had. Maar de overga
ve en de wil om weer bij mam en oma te zijn heeft 
ons verbaasd. Voor jou was het leven klaar nadat 
bleek dat de problemen met jouw gezondheid 
niet meer te verbeteren waren. Jouw keuze was 
dat je op deze manier, ondanks de liefde voor kin
deren en kleinkinderen, het niet meer kon opbren
gen om je te schikken in je gezondheid. Wij als 
kinderen en kleinkinderen hebben diep respekt 
voor jou genomen beslissing om naar mam en 
oma te gaan. Je vond het leven goed zo, en kon 
terugkijken op veel mooie herinneringen. De ziek
te was te slopend om te verdragen en wij gunnen 
jou nu de rust en het samenzijn met mam en oma. 

Pap en opa: Bedankt voor je goede zorgen en je 
werkzame leven. Bedankt voor je eenvoud, 
advies en tevredenheid . Het was voor jou zo van
zelfsprekend. Je familie en vrienden zullen je vre
selijk missen. Pap en opa je was een man om 
trots op te zijn . Pap en opa rust zacht je hebt het 
verdiend . Moge God je belonen voor alle goede 
wat je tijdens jou leven hebt gegeven. 

Wij willen u die pap en opa een warm hart toe
droegen en iets voor hem betekend hebben op
recht danken. 

Kinderen en kleinkinderen 

Almelo , Juni 2000 
p/a. de Griffioen 42, 7609 SJ Almelo 


