
Een dankbare en fijne herinnering aan 

Johannes Hermanus Antonius Oude Hllbert 
echtgenoot van 

Hendrika Maria Josephina olde Hanhoff 

Hij werd geboren op 28 april 1939 te Losser. 
Gesterllt door het H. Sacrament der Zieken is hij 
op 21 september 1990 in het R.K. Ziekenhuis te 
Oldenzaal overleden. Wij hebben tijdens een uit· 
vaartdienst op 25 september 1990 In de Drieëen
heidskerk afscheid van hem genomen. 
Daarna hebben we hem begeleid naar zijn laatste 
rustplaats op het kerkhof, eveneens te Oldenzaal. 

Het heengaan van de mens die ons dierbaar is, 
vervult ons met droefheid, maar toch overheerst bij 
ons een groot gevoel van dankbaarheid om al het 
goede en mooie van dit leven. 
Jan was gek met zijn ouders. Hij regelde veel voor 
hen en deed de boodschappen. Bij een kopje kof
fie deed hij zijn verhaal . Hij wist al een jaar lang 
welke slopende ziekte hij bij zich had. Desondanks 
heeft hij ons met zijn innerlijke strijd niet willen be
lasten, vooral zijn vrouw niet. 
Hij leefde van dag tot dag met zijn enige en laatste 
wens: Annette en Tonnie gelukkig zien worden. 
Hij heeft dit mee mogen beleven en was voldaan. 
Enkele dagen later werd Jan erg ziek en gaf hij 
zich helemaal over. 

Veie keren heeft hij iedereen verteld hoe gelukkig 
hij was. Uiteindelijk is het toch nog erg snel ge
gaan. 
Temidden van zijn vrouw, dochter en schoonzoon 
overleed hij in het R.K. Ziekenhuis te Oldenzaal. 
We kunnen ons stert(en aan zijn diep geloof. 
Een geloof dat ons zegt: "De dood is niet het ein
de." In dat geloof is Jan ons voorgegaan. 
Daarom bidden wij: 
"Heer. neem Uw dienaar Jan op in Uw eeuwige 
Heerlijkheid en laat hem delen in de vreugde die 
voortduurt in de eeuwen der eeuwen. Amen." 

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de 
ziekte en uw medeleven na het overlijden van onze 
allerliefste man, vader, schoonvader en zoon, zeg
gen wij U onze hartelijke dank. 

H.M.J. Oude Hilbert-olde Hanhoff 
Annette en Tonnie 
Oma en Opa 




