
Het laatste levensblad is gevallen; 
het was goed samen te zijn . 



Ter dierbare herinnering aan 

JOHANNES OUDE HESSELINK 
weduwnaar van 

Maria Geertruida Oude Koehorst 

Hij werd geboren op 08-03-1899 te Saasveld. Gesterkt door 
het Sacrament der Zieken is hij op 20 december 1998 
overleden. Na een plechtig gezongen uitvaartmis hebben we 
hem te ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Saasveld op 

24 december 1998. 

Aan elk aards leven komt een einde. Ook aan het lange aardse 
leven van Johannes Oude Hesselink is een einde gekomen. 
Een leven dat kenmerkend is geweest door geloof, arbeid, 
vreugde, maar vooral door veel verdriet en zorgen. 

Pa groeide op als derde kind uit een gezin van 6. Zijn jeugd 
werd overschaduwd door het overlijden van zijn moeder. Zijn 
arbeidzaam leven begon al op 15-jarige leeftijd, als 
boerenknecht op diverse boerderijen . Op z'n 28ste heeft hij het 
boerenleven geruild voor de brouwerij te Hengelo, waarna hij 
na het overlijden van zijn schoonvader de boerderij te 
Saasveld aan de Postweg overnam. Tot op hoge leeftijd heeft 
hij altijd meegeholpen met de verzorging van de pastorietuin. 

Op 30-04-1931 huwde hij met Maria Geertruida Oude 
Koehorst. Uit dit _huwelijk zijn 11 kinderen geboren. Z'n 4e 
kind overleed een week na de geboorte. Zijn huwelijk was 
geen lang leven beschoren. Op 21-07-1950 werd zijn vrouw 
op 40-jarige leeftijd door de bliksem getroffen en bleef hij 
alleen achter met 10 kinderen, waarvan de jongste nog maar 

1,5 jaar was. Naast z'n werk in loondienst en z'n eigen 
boerderij kreeg hij de volledige zorg voor z'n kinderen die hij 
met eigen krachten heeft groot gebracht. Toen hij z'n leven 
weer een beetje in het gareel had verongelukte zijn zoon Frans 
op 11-05-1964 op 19-jarige leeftijd. Een verlies wat bijna 
boven z'n krachten ging. Hij leefde om te overleven. Z'n diepe 
geloof heeft hem hierbij de kracht gegeven. Na het huwelijk 
van z'n zoon Fons heeft hij de zorgen om zijn kinderen 
grootdeels van zich afkunnen zetten en kon hij gaan genieten 
van de bezoekjes aan zijn kinderen en zijn grote passie het 
klootschieten. 

Pa je was hard voor jezelf. Maar naarmate we zelf ouder 
werden, begrepen we dat je de zorgen soms boven het hoofd 
groeiden en datje gehard was geworden door het leven. 

Wij zijn als kinderen dankbaar dat we jou tot het laatst 
liefdevol thuis in je eigen omgeving verzorgd hebben zien 
mogen worden in het gezin van je zoon Fons en schoondochter 
Gerdy te samen met je kleinkinderen Martine en Jurian. 

Pa, je was er altijd voor ons, geïnteresseerd in het dagelijks 
bestaan van ons, je klein- en achterkleinkinderen. Je hebt ons 
opgevoed tot wat we zijn geworden, evenwichtige mensen 
met een grote familieband. We zijn je hiervoor zeer dankbaar. 

We zijn dankbaar voor het einde dat na zoveel moedig strijden 
kwam, omdat het niet alleen je leven maar ook je lijden nam. 

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden en bij 
de begrafenis van onze vader en zorgzame opa en "ouwe opa", 
zeggen wiju hartelijk dank. 

Familie Oude Hesselink 


