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We bewaren een fijne herinnering aan 

Hennie Oude Hendrikman 

echtgenoot van 

Truus Weusthof 

Hij werd geboren In Volthe op 15 juni 1931. Op 
12 december 1997 is hij, voorzien van de 
Sacramenten der Zieken, overleden. 
Na de uitvaart op 16 december 1997 in de 
parochiekerk, de H. Plechelmus te Rossum 
(Ov.), hebben we hem te ruste gelegd op het 
A.K. kerkhof aldaar. 

Pa zal in onze herinnering blijven voortleven als 
een man die altijd voor iedereen klaar stond als 
hl/ kon. 
H j hield van gezelligheid temidden van zijn 
gezin, was een fijne vader die veel hield van zi1n 
vrouw en kinderen. 
Hij genoot Intens van de momenten waarop zijn 
hele gezin bij elkaar was. De kleinklnderen had
den een heel bijzondere plaats in zijn hart, hij 
beleefde veel plezier aan hen. 
Hij werkte graag In de tuin en genoot van alles 
In de natuur. 

Zijn technische aanleg benutte hij om allerhan
de dingen te repareren, ook welke voor anderen 
niet of nauwelijks te repareren waren. 
Soms moest hij daar voor eigen "uitvindingen" 
doen. 
Jarenlang was hij lid van het Oranje Comité 
waar hij met veel plezier allerlei festiviteiten 
hielp organiseren. Ook genoot hij ervan om 
samen met zijn vrouw, In de auto of op de fiets, 
tochtjes te maken, het liefst in de natuur. 
Helaas was dit hem het laatste half jaar niet 
meer gegeven. Door zijn ziekte moest hij de 
laatste maanden in bed doorbrengen. 
Door de liefdevolle zorg van zijn vrouw en kin· 
deren, en met de hulp van Thuiszorg en 
Fysiotherapeut, kon dit thuis gebeuren zoals 
ook zijn grote wens was. 
Ook In deze maanden toonde hij zijn sterke 
karakter, nooit klaagde hij en behield zijn goede 
humeur. 

Pa, In onze gedachten blijf je altijd bij ons. 

Voor uw medeleven tijdens ziekte en overlijden 
van mijn man, onze pa en opa, onze oprechte 
dank. 

Truus Oude Hendrikman - Weusthof 
Kinderen en kleinkinderen. 


