
Dank U voor alle goede vrienden, 
Dank U, o God, voor al wat leeft. 



t 
We bewaren een fijne herinnering aan 

JOHANNES BERNARDUS 
OLDE HENDRIKMAN 

die ruim 25 jaar ge lukkig getrouwd was met 

RIKA MAR IA KLAAS. 

Na zijn geboorte op 20 mei 1920 te de Lutte heeft 
hij na zijn trouwen in Oldenzaal gewoond. Daar 
hebben we hem ook op het kerkhof begraven, 
nadat hij op 6 februari 1978 in het verpleeghuis 

"St. Gerardus Majella" te Denekamp 
was overleden. 

Zo'n vijft ien j aar is hij ziekelijk geweest. Zijn lon
gen waren aangetast en hij had het vaak vreselijk 
benauwd. Daardoor kon hij niet meer werken. Dat 
vie l hem ontzettend zwaar, omdat hij z ichze lf nog 
jong voe lde. Hij moest alles laten doen, terwijl hij 
zelf het zo graag wilde doen. Het enige wat hij 
nog doen kon was: thuis een beetje knutselen. 
De laatste twee jaren moest hij naar het ver
pleeghuis . Wat was hij graag thuis gebleven bij 
zijn vrouw en kinderen, maar zelf zag hij wel in 
dat het niet ging. Het ergste vond hij dat hij 
anderen tot last was. Daarom hoefde zijn vrouw 
niet altijd op bezoek te komen, maar hij genoot 
wel als zij toch met de kinderen kwam. Trouw 

belde hij altijd op en dan melde hij zich met: 
" Hallo met Denekamp" . Het leek wel of zijn 
liefde en zorg voor zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen groeiden met het afnemen van zijn 
krachten. Hij heeft afscheid genomen van dit leven, 
terwijl ze er allemaal bij aanwezig waren. Zijn 
sterke w i l om te leven voor zijn gezin , zijn opge
wektheid ondanks zijn ziekte en zijn dankbaarheid 
voor al les wat er voor hem gedaan werd zullen 
er vast toe bijgedragen hebben, dat hij toch nog 
zo lang heeft geleefd . 

God, geef hem, die altijd op U vertrouwd heeft, 
in uw Vaderhuis de eeuwige rust in vrede en 
vreugde. Amen . 

Voor uw blijk van deelneming betoond na het 
overlijden van onze lieve man, vader en opa , 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

R. M. Olde Hendrikman-Klaas 
kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal, februari 1978 
Burg. Peese Binkhorststraat 13 


