


Met dankbaarheid gedenken wij 

BERNARDUS GERARDUS JOHANNES 

OLDE HEUVEL 

echtgenoot van 

Johanna Grada Kuipers 

Hij werd in De Lutte geboren op 13 febr. 
1911 en kort daarna door het H. Doopsel 

,.. op het goede spoor van Jezus Christus 
gezet. Voorzien van het Sacrament van de 
Zieken overleed hij in het Oldenzaalse 
ziekenhuis op 28 juli 1986. Na de Uitvaart 
in zijn parochiekerk, toegewijd aan Maria, 
hebben we zijn lichaam vergezeld naar 
het Crematorium te Usselo op 31 juli. 

Bijna 50 jaar was hij in grote li efde en 
zorg met zijn vrouw verbonden . Hij heeft 
hard gewerkt voor zijn grote gezin van 
8 kinderen, met vee l inzet; vandaar dat hij 
in onze herinnering zal blijven als een 
goede vader voor zijn kind eren en een 
fijne opa voor zijn kleinkinderen. 

Zijn beroep als chauffeur oefende hij uit 
met hard en ziel; in zijn laatste jaren reed 
hij nog taxi voor begrafenissen en cre
matie. 

Hij was een gelovig mens, die God een 
grote plaats gaf in zijn leven en graag 

samenkwam met zijn medegelovigen om 
te danken en te vieren. 

We zijn geschokt, nu deze sterke man , die 
zich samen met zijn vrouw voorbereidde 
op zijn 50-jarig huwelijksfeest op 7 no
vember, zo onverwacht van ons werd weg
genomen. Moge hij nu delen in het feest 
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. 

" Wanneer uw licht mij voorgaat 
in de nacht, 

Wanneer ik hoor, dat U mij thuis verwacht, 

Dan weet ik, Heer, dat U mijn 
zwakheid ziet, 

Dan zeg ik dank , want U verlaat mij niet". 

Voor uw blijken van medeleven bij het vrij 
plotseling heengaan van mijn lieve man, 
onze goede vader en opa, danken we u 
hartelijk. 

J. G. Olde Heuvel - Kuipers 

Kinderen en kleinkinderen 

Oldenzaal , juli 1986. 


