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In dankbare herinnering aan 

Johannes Gerardus Oude Griep 
echtgenoot van 

Theresia Maria Hermanna Beene 
Jan werd geboren op 8 augustus 1928 te 
Denekamp en hij overleed op bevrijdingsdag, 5 mei 
2000 te Denekamp, voorzien van het Sacrament 
der Zieken. Na de Uitvaartmis op 10 mei 2000 in de 
St. Jozefkerk te Noord Deurningen hebben wij hem 
ter ruste gelegd op onze begraafplaats. 

Pa was het liefste thuis. Samen met zijn gezin kon 
hij daar genieten van al het mooie om hem heen. 
Hij hoefde niet op vakanatie. "Mijn vakantie is 
thuis", zei hij altijd. Zijn vrouw en kinderen waren 
hem alles. Samen met ma stond hij altijd voor ons 
klaar en konden we genieten van een zorgeloze 
jeugd. Toen in april vorig jaar zijn kleinzoon werd 
geboren, was hij een trotse opa. Helaas heeft hij 
hier maar kort van kunnen 9enieten. 
Pa was gek op de natuur. HiJ hield veel van de jacht 
en het klootschieten. Lezen en een kaartje le9gen 
deed hij ook graag. De tuin zag er altijd keung uit 
en hij was daar dan ook menig uurtje in te vinden. 
Dat hij de laatste tijd zijn tuin niet zelf meer kon 
onderhouden deed hem er9 veel pijn. GeluKkig 
heeft hij nog gezien dat hij dit met een gerust hart 

aan René kon overlaten. Ondanks alle zorg die Ine 
in het begin heeft gevraagd, heeft hij mee mogen 
maken dat ze nu heel gelukkig is. Ook heeft hij nog 
mogen horen dat Jeannette opnieuw moeder mag 
worden. 
Zijn klompenmakerij stond centraal in zijn leven. 
Meer dan 55 jaar heeft hij daar met hart en ziel 
gewerkt. Nooit sloeg hij één dag over. Zelfs toen hij 
in februari 1998 het bericht kreeg van zijn onge
neeslijke ziekte bleef hij zijn klompen maken. Het 
was voor hem dan ook zeer moeilijk te aanvaarden 
dat zijn krachten langzamerhand steeds afnamen. 
Toen na de operatie in februari jl. duidelijk werd dat 
zijn toestand verslechterde en hij nog nauwelijks 
zijn bed uit kon komen, kon hij daar zeer moeilijk 
mee omgaan. Gelukkig kon hij vertrouwen op de 
liefdevolle verzorging van ma. 
De ziekte werd voor pa steeds meer tot een zware 
geestelijke last. Zijn onverwachte heengaan roept 
bij ons vele herinneringen op. Wij geloven dat alles 
wat hij voor ons gedaan en betekend heeft nu niet 
verloren en voorbij is. Want liefde kan niet sterven. 
God is liefde. Daarom weten wij dat pa over de 
grenzen van de dood heen in liefde met ons ver
bonden blijft. In dit geloof bidden wij tot God, dat wij 
eens samen met hem in het nieuwe leven mogen 
delen. 

Voor uw belangstelling, medeleven betoond tijdens de 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader, schoonvader en trotse opa betuigen 
wij u onze oprechte dank. 
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