
Ter dankbare gedachtenis aan 

Hermannus Wilhelmus Olde Heuvel 
weduwnaar van Maria Olde Beverborg. 

Hij is 7 augustus 1891 te Losser geboren. 
Daar overleed hij 25 oktober 1985, voorzien 
van de zalving der zieken. Wij legden hem 
bij zijn vrouw te ruste op het R.K. kerkhof 
te Overdinkel 29 oktober 1985. 

Op zeer hoge leeftijd heeft onze vader en 
grootvader zijn leven afgesloten met een vre· 
dig sterven . Hij sprak tot de verbeelding 
van zeer velen in familie- en kennissenkring. 
Van jongsafaan was hij een man met een 
vrije opstelling tegenover alles en allen. Hij 
ging zijn eigen weg en uitte dat in woord 
en daad . Als overtuigde katholiek heeft hij 
zijn steentje bijgedragen aan de opbouw van 
de kerk en parochiegemeenschap. Tot het 
laatste toe · al moest het via de t.v. · was 
hij verbonden met de vieringen in de kerk. 
Als man en vader was hij zeer bezorgd en 
attent voor zijn vrouw, kinderen en kleinkin
deren. In de dorpsgemeenschap kon men op 
velerlei gebied een beroep op hem doen met 
name wanneer het de muziek betrof en in 
de. oorlogsjaren konden velen . van verre of 
dichtbij . in zijn huis en in zijn omgeving 
veiligheid vinden. Voor zichzelf kende hij 
geen gevaar. Integendeel, hij ging het ge-

vaar niet uit de weg maar zocht het soms 
om het avontuur, soms om zijn gezin en vele 
anderen van dienst te zijn. 
Zo beleefde hij vele spannende momenten 
in zijn leven. Daarover kon hij met humor 
vertellen aan de vele mensen . jong en oud · 
die hij graag om zich heen had of die hij 
rondom zich verzamelde. 
Zijn onbezorgde en blijde natuur bleven 
hem bij tot op hoge leeftijd, zo ook trad 
hij ontspannen en voorbereid zijn levens
einde tegemoet. 

"Sterven met een lach en een traan, 
Woorden soms moeilijk te verstaan, 
Maar altijd vol goede moed, 
Zo was je, en zo was het goed". 

Met onze vader en grootvader zijn onze 
ouders en grootouders van ons heengegaan. 
Zij gaven ons het leven en daardoor de 
vele mogelijkheden in dat leven. Wij zijn 
hen dankbaar en bidden dat zij veilig en 
geborgen mogen zijn in Gods hand. 
Dat zij rusten in vrede. 

Voor uw blijken van belangstelling en 
medeleven, betoond na het overlijden 
van onze lieve en zorgzame vader en 
grootvader, betuigen wij u onze oprech
te dank. 

Kinderen, behuwd- en kleinkinderen 


