


Elke dag een stapje verder naar het eind, 
elke dag een beetje van je kracht verkleind . 
Rusten na het leven , rusten bij de bron, 
vanwaar lang geleden ook de weg begon . 

t 
Een dankbare herinnering aan 

ANTONIUS JOHANNES 
OUDE HUIK\NK 

echtgenoot van 

JOHANNA CHRISTINA VOORN 

Hij werd geboren te Rossum 16 mei 1911 . 
In het sacrament der zieken gesteund , nam 

hij afscheid van ons en gaf zijn leven aan 
God terug op 23 oktober 1991. 

Zijn lichaam hebben wij op 28 oktober 1991 
te rusten gelegd op het R. K. kerkhof 

te Weerselo. 

De laatste weken van zijn leven, waren gete
kend door een ernstige ziekte, maar hij was 
dankbaar voor de goede verzorging die hij 
genoot van zijn vrouw en kinderen en allen 
die hem nabij waren . 
Zijn hele leven was hij een harde werker en 
stond hij altijd voor iedereen klaar. 
Veel genoot hij van zijn groente en bloemen
tuin, waaruit hij de kracht putte, om zich te 
kunnen blijven inzetten voor zijn gezin en 
medemens. 
Ook het autorijden was hem heel veel waard , 
hij bezocht dan familie , vrienden en kennis
sen . 
Een werkzaam leven ligt achter hem , zolang 

hij kon heeft hij in eenvoud en opgewektheid 
zijn dikwijls zware levenstaak vervuld . 
Vanuit zijn "ge loof" ontving hij de kracht om 
het leven te aanvaarden zoals het op hem 
afkwam . 
Intens gelukkig werd vaders grootste wens 
vervuld in mei jongstleden , de bedevaarts
reis naar Maria ' s genadeoord te Lourdes. 
Vol dankbaarheid denken wij dan ook terug 
aan de periode dat hij in ons midden was. 

Voor Uw belangstelling tijdens zijn ziekte, het 
medeleven betoond na het overlijden en de 
laatste eer bewezen aan mijn dierbare man , 
lieve vader en opa, betuigen wij U onze 
oprechte dank. 

Fam . Oude Huikink 


