
Dankbare herinnering een 

t HERMAN OUDE GRIEP 

echtgenoot van FIEN PETERS 

Hij werd geboren te Denekamp 18 oktober 
1937 en overleed na een tragisch ver
keersongeval op 17 juni 1990. We hadden 
hem 20 juni voor het laatst In ons midden 
tijdens de viering van de Eucharistie In 
de St. Nlcoleaskerk te Denekamp, waarna 
wij hem begraven hebben op het pero
ch iee I kerkhof. 

Hermen Oude Gr•ep: hij hield van het leven 
en kon er intens van genieten. Zo ook die 
gezellige zaterdagavond met zijn 14e elftal 
van DOS '19 bij "Wubbenhof", in Denekamp. 
Ne afloop wilde hij samen met Fien neer huis 
gaan toen hem op straat dit ongeval over
kwam. 

Groot Is de verslagenheid bij DOS. waar hU 
zich met hert en ziel voor inzette, bij zijn 
familie en In zijn vriendenkring, op de Machi
nefabriek B & S in Hengelo, waar hij een 
gewaardeerd medewerker en trouw kollega 
was. 

Mear vooral intens verdriet In zijn geliefd 
gezin. Een fijn huwelijk wordt ineens gebro
ken; een lieve trouwe men en zorgzame papa 
voor Ronny en Monique, Gerben en Ilse, 
Judith en Bert is niet meer. Hij die zoveel 
ven zijn gezin hield en daar alles voor over 
had met wegcijfering van zichzelf Is op vader
dag Ineens weggenomen. We kunnen het ons 
zo moeilijk voorstellen. Er Is nog zoveel In 
onze herinnering dat aan hem blijft denken. 
Daarom kunnen wij niet geloven dat alles wat 
hij voor ons gedaan en betekend heeft nu 
verloren Is en voorbij. 

Wij bidden tot God om geloof In het nieuwe 
leven bij Hem. Liefde ken niet sterven, daarom 
vertrouwen wij dat Herman over de grenzen 
van de dood heen In liefde met ons verbon
den blijft. 

Herman, geniet van het leven bij God, zoals 
wij van jouw leven zo genoten hebben. Rust 
In vrede en blijf In liefde aan ons denken. 


