
Toon mij Heer Uw wegen, 
en leer mij 

Uw paden kennen. 
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In onze gebeden willen wij blijven gedenken 

en in onze herinnering bewaren 

Hermanus Bernardus Oude Bekke 
echtgenoot van Maria Berendina Kemna 

Hij werd geboren in Zenderen op 19 mei 
· 1923. Na een langdurige ziekte is hij daar 
overleden op 8 september 1981, gesterkt 
door het Sacrament der Zieken . Na de ge
zongen Uitvaartdienst op 11 september 1981 
hebben we hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het r .k. kerkhof van Zenderen . 

Al vroeg moest hij samen met zijn zusters 
leren dat het leven soms erg hard is. Het 
huis van zijn ouders heeft hij met zijn vrouw 
uitgebouwd tot een plaats waar mensen graag 
komen In een gelukkig huwelijk mocht hij 
het leven doorgeven aan zijn vijf kinderen. 
Wij zijn er God dankbaar voor. 
Vader was geen man die op de voorgrond 
wilde treden. Zijn leven was vervuld van toe
wijding en goede zorgen voor zijn vrouw en 
kinderen . Jarenlang heeft hij gewerkt aan de 
opbouw van zijn boerderij en loonbedrijf. Met 
zijn traktor was hij een vertrouwd beeld op 
de weg. 
Vader was een man die van mensen hield en 
door zijn oprechtheid en goedhartigheid veel 
mensen tot zicb trok . Dat bleek heel duide
lijk toen bij ongeneeslijk ziek werd. Velen 
hebben hem opgezocht en met hem meege
leefd. Hij bad er moeite mee om zijn 

pijnlijke ziekte en neergang te aanvaarden. 
Hij wilde zo graag leven en zijn wil om te 
leven was erg sterk tot op de laatste dag. 
Naar best vermogen en met veel begrip en 
liefde hebben zijn vrouw en kinderen hem 
dag en nacht in zijn ziek-zijn bijgestaan. Ook 
zijn beide zusters hebben in deze periode heel 
veel voor hem betekend. 
Vader leefde vanuit een sterk Godsvertrouwen 
nauw verbonden met de kei k. Toen hij er aan 
toe was vroeg bij zelf om het Sacrament der 
Zieken. Heel bewust heeft hij dit ontvangen. 
Menswaardig mocht hij uit dit leven vertrek
ken, een verlossing uit veel lijden en verdriet. 
God , wij bidden U, neem Vader op in uw 
eeuwige leven, waar alle tranen worden ge
droogd en alleen nog vreugde en vrede is. 
Zijn vertrouwde aanwezigheid onder ons zul
len wij missen, niet langer kunnen wij voor 
hem zorgen . Aanvaard onze droefheid maar 
vooral onze dankbaarheid voor al het vele 
goede dat wij van hem mochten ontvangen . 
Geef ons de kracht om het lèven van alledag 
weer op ons te nemen , naar het voorbeeld 
dat Vader ons gegeven heeft. 

Voor uw belangstelling en medeleven, onder
vonden tijdens de ziekte en bij het overlijden 
van mijn lieve man en onze zorgzame Vader, 
z~ggen wij U allen hartelijk dank. 

M. B. Oude Bekke -Kemna 
en Kinderen. 

Zenderen, september 1981 -
Strootdijk 5. 


