


Met dankbaarheid denken we terug aan 

Hendrikus Johannes Uit het Broek 

weduwnaar van 
Gerharda Maria Olde Kalter 

Hij werd geboren op 30 januari 1885 te 
Losser en is voorzien van het sacrament 
van de zieken op 16 december 1973 te 
Oldenzaal overleden. Vanuit de Maria
kerk hebben we hem begraven op het r.k. 
kerkhof te Oldenzaal, waar zijn lichaam 
de blijde verrijzenis afwacht. 
Omdat hij lang gewoond heeft op de Sta
kenkamp, in de tegenwoordige jeugdboer
derij, stond bij bekend als Staken-Dieks. 
Zijn ouderwetse degelijkheid stamde uit 
een sterk Twents geslacht en volgens de 
tradities van zijn familie was hij een man 
van een groot geloof, van een sterk Gods
vertrouwen, eerlijk en eenvoudig. 
Hij was een blij mens en een legendarisch 
verteller, die door zijn rake nuchterheid 
en bewonderenswaardige aanpassing een 
zo 'n eigen aantrekkelijke plaats had bij 
oud en jong, bij zijn kinderen, kleinkin
deren en verdere familie. 
Met een benijdenswaardige nauwgezet
heid heeft hij gewerkt voor zijn gezin en 
het heeft hem veel pijn gedaan, dat hij 
zijn lieve vrouw zo vroeg moest missen. 

Ongeveer 55 jaar heeft hij gewerkt bij de 
firma Gelderman en hij voelde zich zo 
met het bedrijf verbonden, dat hij er niet 
over uitgepraat kon raken. 
Van de Klootschjetersvereniging "Ons 
Genoegen" was hij de mede-oprichter. 
Hij mocht de leeftijd van de sterken be
reiken, want wie wordt er bijna 89 jaar 
oud. - - -
In deze Adventstijd denken we aan de 
komst van de Heer. Staken-Dieks heeft 
zich altijd, maar vooral het laatste jaar, 
doordat zijn krachten minder werden en 
een goeie vriend hem ontviel, in alle rust 
voorbereid op de komst van de Heer op 
het einde van zijn leven. 
Moge Maria, voor wie hij geijverd heeft, 
dat er in Zuid-Berghuizen een kapelletje 
werd opgericht, voor hem een machtige 
voorspreekster zijn. 

Voor de vele blijken van medeleven on
dervonden bij het overlijden van onze 
dierbare vader, groot- en overgrootvader, 
zeggen wij U hartelijk dank. 

Uit aller naam : 
Familie Uit het Broek 

Oldenzaal, december 1973. 


