
Gedeni.. in uw gebeden 

Gt=RARDUS JOHANNES OUDE HUIKINK 
weduwnaar van 

Johanna Aleida Rijgwaarr. 

H!J \\erd geboren op 1 april 1904 en is voor· 
zien van de sacramenten der zieken over 
leden op 2 maart 1986. Wij hebben hem 
ter ruste gelegd op het kerkkof te Rossum. 
Daar wacht hij op de verrijzenis. 

Zelfs de sterl-.e moet buigen voor de dood 
en al telt hij vele levensdagen, eens is het 
door God gestelde aantal bereikt. Met zijn 
heengaan is een markante figuur uit ons 
midden verdwenen. 
Door zijn werk kwam hij met vele mensen 
in "ontakt en \elen konden genieten van 
de vele verhalen die hij kon vertellen en 
hij genoot van al de belevenissen die de 
mensen mee maakten. 
Hij verstond de kunst om alle wederwaar· 
diqheden van het leven te zien als komend 
uit Gods hand en hij voegde zijn leven 
naar Gods wil. Diep geworteld was zijn ge
loof en hij bleef trouw aan de gebruiken 
van de kerk die hij lief had. Alles had hU 
O\.'er voor zijn Houw en kinderen en het 
was een zware slag voor hem toen hij zijn 
vrouw ten grave moest dragen. 

In het gebed bleef hij met haar verenigd 
en vol overgave wachrte hij op het ogen 
blik waarop h!) weer bij haar zou zijn bij 
God. Dit levensdoel heeft hij nu bereikt. 
G0d zal ongetw!Jfeld zijn trouwe dienaar 
opnemen in Zün hemelse glorie. 
Dierbare kinderen. Weent niet af te zeer 
over mij. Bij God zullen we elkaar terugzien . 
Ik dank jullie voor de zorg en toewijding 
die 1k van jullie heb ontvangen vooral in 
de laatste moeilijke jaren van mijn leven 
God 'zal het 1ullie vergoeden. Vanuit de 
hemel zal ik 1ullie voorspre"er zijn. Blijf In 
jullie gebed aan mij denken. 

Maria Moeder van altijddurende bijstand. 
Bid voor ons. 

De familie Oude Huikink dankt u allen voor 
het medeleven tijdens de ziekte en het 
overlijden van onze dierbare vader. 


