
In diep geloof is van ons heengegaan 

HERMANUS JOHANNES OLDE HEUVEL 
echtgenoot van 

Dlna Maria Veldhuls 

eerder weduwnaar van 

Maria Johanna Boerrlgter 

werd geboren 19 juni 1912 in Losser. Na het ont
vangen van l>et Sacrament der Zieken overleed hij 
op 4 oktober 1975 in het Ziekenhuis in Oldenzaal. 
Op 8 oktober brachten we God dank voor zijn 
werken. zijn leven en liefde t ijdens de Eucharistie
viering in de parochiekerk van de H. Drieëenheid, 
waarna hij in het krematorium in Usselo werd ge
kremeerd. 

Hij had een plaats g('vonden, waar hij samen 
met zijn vrouw zou gaan genieten na 'n werk
zaam leven . Met vreugde ontvingen zij samen 
de kinderen en kleinkinderen in 't nieuwe huis . 
Het werken in de tuin was zijn liefste bezig
heid. Hierop richtte hij al zijn aandacht. ook 
nog toen zijn gezondheid voor anderen dui
delijk minder werd. En het was juist zijn ge
zondheid, waardoor hij niet lang kon genieten 
van de rust. Plotseling morst hij in het zie
kenhuis worden opgenomen en overviel ons 
zijn levenseinde. 
Hoe graag zou hij nog bij zijn lieve vrouw 
gebleven zijn om zijn dankbaarheid te uiten 
voor haar liefde voor hem zelf en voor de 
kinderen. Zijn waardering en respect maakten 
voor hem de gedachte ondragelijk haar nu al 
alleen te moeten achterlaten. Vanuit zijn ge-

Joofsovertuiging aanvaardde hij dat leven 
en dood in Gods hand zijn In God blij
ven wij met elkaar verbonden. Tut Hem 
richten wij ons in gebed : 

Schepper en Heer van het leven. 
neem uw dienaar op in uw nabijheid, 
omwille van zijn liefde voor ons, 
omwille van Jezus Christus, 
Die gezegd heeft tot zijn gelovigen: 
.,Ga binnen in de vreugde van uw Heer." 
Amen. 

Voor uw deelneming bij het overlijden van onze 
lieve man en vader betuigen wij u onze harte
lijke dank. 

Dieni Olde Heuvel-Veldhuis 

en kinderen 

.,In Pace" Uitvaartverzorging n.v., Oldenzaal. 




