
HENNIE was een eenvoudig man en 
wat hij zei was welgemeend en goed 
bedoeld. - Voor ons zul je in deze 
geest In de herinnering voortleven. 

Heer onze God, Wij bidden U: geef 
dat Hennie nu samen met Annie mag 
genieten van het vreugdevolle leven 
bij U en voor altijd thuis mag zijn. 

MOEDER MARIA, BID VOOR HEM/ 

We willen hartelijk danken eenieder 
die Hennie tijdens zijn leven vriend
schap heeft betoond en die met ons 
heeft meegeleefd. na zijn overlijden. 

Truus en Willem 
Rikie en Herman 
Marietje en Henk 
neven en nichten. 



ZIJN PLAATS IS LEEG, ZIJN STEM 
IS STIL. WIJ ZWIJGEN, HEER 

EERBIEDIG. HET IS UW WIL 

t 
Dankbaar willen wij in ons gebed 
gedenken onze dierbare broer. 
zwager en oom 

HENNIE OUDE KOTTE 

sedert 23 maart 1987 weduwnaar van 
ANNIE BOOMKAMP. 

Hij werd geboren op 14 april 1937 te 
Tubbergen en kreeg bij de doop de 
namen Hendrikus Gerardus. - Hij was 
bijna 12 jaar getrouwd met Annie. 

Haar heengaan vorig jaar was voor 
hem een groot verlies. 

Op 13 mei j.I. raakte hij door ·n onge
lukkige val van zijn fiets buiten be
wustzijn. Ondanks de zorg waarmee 
voor zijn leven werd gevochten in het 
streekziekenhuis te Almelo, mocht 
niets meer baten. - Nog voorzien van 
het Sacrament der zieken werd hij op 
22 mei 1988, het Hoogfeest van Pink-

staren. door de Heer tot Zich ge
roepen. - Na een Eucharistieviering 
in de St.Egbertuskerk te Almelo heb
ben we hem op 26 mei te rusten ge
legd op het r.k kerkhof aldaar. 

We zullen ons HENNIE herinneren als 
een lieve broer en zwager. Ook voor 
ziJn neefjes en nichtjes betekende hij 
veel. - Al had hij zelf geen kinderen, 
hij had hart voor de jeugd: jarenlang 
was hij jeugdleider bij zijn voetbalclub 
VCF. - HENNIE had vele vrienden en 
was gezien bij jong en oud. Voor een 
ieder had hij een vriendelijk woord. 

Hij was ook een gelovig mens, die 
trouw was aan zijn overtuiging. 

Na de ziekte en het overlijden van 
Annie probeerde hij zijn leven zinvol 
voort te zetten, ondanks het verdriet. 

Hij aanvaardde het leven zoals het 
kwam en zocht opnieuw kontakten. 
Hij ging naar de kaartclub en werd 
leider van het 4e elftal van VCF. 
Hij kon genieten van de natuur. 

29 Jaar heeft hij plichtsgetrouw en tot 
volle tevredenheid gewerkt bij 
"Bolletje", waar hij voor zijn mede
werkers een geliefd collega was. 

z.o.z. 


