


" Wie gedaan en geleerd heeft, zal groot genoemd 
worden in het Koninkriik der Hemelen" (Mt.5, 19) 

Zo blijven wij gedenken 

Gerardus Franciscus Oude Boerrigter 
(Gerard) 

Hij werd geboren op 3 december 1910 in de Lutte. 
Thuis aan de Koppelboerweg te Oldenzaal ont
ving hij heel bewust het sacrament van de zieken
zalving en ging hij van ons heen op 5 mei 1998. 
We hebben voor hem in de Mariakerk de 
Eucaharistieviering ten Uitvaart gehouden en hem 
aan de aarde toevertrouwd op de begraafplaats te 
O ldenzaal op 8 mei. 

Gerard was de oudste van het gezin van 7 kinde
ren. Zelf leerling geweest van de H. Hartschool in 
Berghuizen, heeft hij tot zijn pensionering zich als 
onderwijzer met hart en z iel ingezet voor de 
kinderen van diezelfde school. Hij leerde en ging 
ze voor in de beleving van de grote waarden van 
menselijkheid en geloof; zijn vermaning luidde 
steeds: "Wat je doet, doe dat goed". 
In de oorlogstijd was hij bij de ondergrondse, met 
gevaar voor eigen leven, erg betrokken bij het 
welzijn van zijn medemensen. Drie jaar was hij 
militair met de rang van kapitein in Indonesië, waar 
hij veel heeft meegemaakt en geregeld. Hij praatte 

er nadien bijna niet over, maar bleef alle ontwik
kel ingen aldaar nauwgezet volgen. 
Actief op velerlei gebied, daarbij strevend naar 
perfectie, trok hij zich· de latere jaren steeds meer 
terug in zijn huis, vol; zorg voor zijn drie zussen, 
genietend van de tuin, van puzzels, krant en sport 
op de tv. Zijn geloof heeft hij persoonlijk beleefd 
en aan anderen uitgereikt; Zeer trouw was hij aan 
het gebed en aan het meeleven van de Eucharis
tie, bezorgd over de ontwikkelingen in de kerk 
en maatschappij . 
Na een korte ziekte is hij in alle rust van ons 
heengegaan, in vertrouwen op de God van het 
nieuwe leven. 
We bidden: 
God van liefde 
de aarde en alwat er leeft behoort u toe. 

Zegen het werk van uw handen, en laat Gerard 
door de dood heen het ware leven vinden. 
in de vreugde van uw Koninkrijk, waar Gij leeft 
met de verrezen Heer in de eenheid van de 
Heilige Geest tot in de eeuwen der eeuwen. 

Amen 

Voor uw medeleven en gebed in deze dagen van 
verdriet, willen u van harte onze dank betuigen. 

Familie Oude Boerrigter. 


