
In dankbare herinnering aan 

JAN OUDE HENDRIKMAN 

echtgenoot van Rieki Siemerink 

Hij werd geboren op 22 oktober 1928 
en is overleden op 20 maart 1998. 

Vandaag, 24 maart 1998, 
bewijzen wij hem de laatste eer. 

We zitten nu te samen. 
Volkomen verslagen en niet te begrijpen. Pa is 
overleden, zomaar ineens. 
De wereld draait maar door, voor ons staat de 
tijd stil. We zijn bedroefd, dan weer boos, dan 
weer radeloos. We snappen het niet, wat moeten 
we nu zonder hem. 
Voor mama was pa een fijne man, een steun en 
toeverlaat. Iemand op wie ze kon bouwen. Ze 
hadden het gezellig en fijn. 
Pa was een rustig en bedeesd man. Z'n passie 
was z'n gezin en kleinkind en de bijbehorende 
gezelligheid. 
Tijdens de zondagmiddagen als het gezin com
pleet was zag je hem genieten, als een 
toeschouwer zat hij naar ons te kijken en te luis
teren. 

Ook z'n werk was hem heel belangrijk. Bijna 50 
jaar heeft hij bij hetzelfde bedrijf gewerkt. 
Jaren hebben we kunnen genieten van z'n teel
kunst. Altijd verse groenten uit z'n moestuin. Een 
man van de natuur. Dit merkte je aan de lange 
wandelingen met z'n maatje Dudley in het bos en 
langs de weilanden. In onze huizen zijn de mees
te kozijnen en deuren door pa geschilderd. Altijd 
stond hij klaar met zijn helpende hand. En nu 
zitten we zonder hem, alles wat ons rest zijn 
dierbare herinneringen. Persoonlijke bezittingen 
worden ornamenten. We praten voortdurend over 
hem, en telkens hebben we maar één conclusie, 
we zullen hem ontzettend missen en dat doet 
zo'n pijn. 

Pa, bedankt voor alles 
wat je voor ons hebt betekend en gedaan. 
In onze gedachten zul je altijd bij ons zijn. 

Voor uw medeleven na het overlijden van mijn 
dierbare man, onze zorgzame vader en opa 
danken wij u van harte. 

Rieki Oude Hendrikman - Siemerink 
Annette en Gerard 
Nick 
Thea en Chris 
Margriet en René 


