


Vrolijk ben jij door het leven gegaan. 
" Geen afscheid " doet erg pijn. 

Wat blijft is de herinnering 
die zal altijd zeer bijzonder en dankbaar zijn. 

Een fijne en dankbare herinnering aan 

Gerhard Oude Hendrikman 

echtgenoot van 

Lies Oude Hendrikman - Nijmeijer 

Hij werd geboren te Volthe op 13 juli 1932. Hij is 
plotseling overleden op zijn geliefde stek op 22 
november 2004. 
We hebben hem op 27 november te ruste 
gelegd op het R.K. kerkhof te Rossum. 

Gerhard groeide op in een gezin van 5 kinde
ren. Zijn grootste hobby was de boerderij die hij 
later ook overnam. Hij trouwde in 1966 met Lies 
Nijmeijer. Uit dit huwelijk werden twee kinderen 
geboren. 

Gerhard was een eenvoudig man die zich zeer 
betrokken voelde bij zijn gezin, de familie en de 
natuur. Helaas in 1974 kreeg hij een ernstig 
ongeval waardoor hij een groot gedeelte van 
zijn werkzaamheden moest minderen. Maar 
met behulp van Lies bleef het behoud van de 
boerderij bestaan, zoals hij dat ook graag wilde 
voor de jongens. 

Door zijn vaste dagritme wist je op elk tijdstip 
van de dag waar Gerhard mee bezig was. 
Nadat het kleinvee gevoerd was, kon hij zich 
met allerlei klusjes vermaken en was hij op zijn 
manier altijd druk. Maar kwam er iemand op het 
erf dan ontging hem dat niet, want hij mocht 
graag met iedereen een praatje maken. 

Het was een man met een opgewekt karakter 
en een grote dosis humor. Gelachen werd er 
dan ook veel, vooral als hij verhalen vertelde 
over vroeger. Ook ging hij met ma graag een 
eindje toeren of naar een tuincentrum, want 
zonder "oons Lies " was een uitje niet compleet. 

Trots was hij op het nieuwe huis en zijn twee 
kleinkinderen, maar hier heeft hij niet lang van 
mogen genieten. We herinneren pa als een 
zorgzame man, vader en opa. 

Voor uw meeleven en belangstelling willen wij u harte

lijk danken. Lies Oude Hendrikman - Nijmeijer 
Martin en Corine, Liz 
Edwin en Odette, Lynn 


