


t In dankbare herinnering aan 

Jens Oude Nijeweme 
Op 7 maart 1901 werd Johannes, Hendrikus te 
Langeveen geboren. Hij was de oudste van zijn 
3 zussen en 5 broers. Hij was voor hen als een 
vader, die zij al op jonge leeftijd moesten 
verliezen. Begiftigd met een goede gezondheid 
wist hij niet wat een dokter was. Vandaar de 
schok toen men hem op de morgen van 8 
oktober 1986 dood op bed aantrof: God had 
hem bij zich geroepen. We hebben zijn lichaam 
te ruste gelegd op ons kerkhof in Langeveen op 
11 oktober d.o.v. 

Bij de dood van een dierbare word je soms 
ineens de betekenis van zijn leven bewust. ,,Je 
kunt er eigenlijk niets dan goeds van 
vertellen". Zo zei men over Jens toen men 
hoorde van zijn plotseling sterven. Hij was 
zorgzaam en kon echt begaan zijn met de 
mensen om zich heen . 
Er ging een grote rust van hem uit. Misschien 
dat daarom ook de kinderen zich zo bij hem 
thuis voelden. Niet getrouwd, woonde hij 
samen met zijn zus Dika naast de boerderij. Ze 
waren gelukkig. Met de handen op de rug kon 
hij genoeglijk rondkuieren op het erf. Zijn 
bedrijf was in goede handen bij Gerrit en 
Agnes die tot het laatste toe met hem 
overlegden. 

Maar de basis van zijn tevredenheid lag 
ongetwijfeld in zijn groot Godsvertrouwen. Hij 
wist dat zijn leven gedragen werd door iemand 
die het goed met hem voorhad. Daarmee is hij 
de crisisjaren doorgekomen, daarin vond hij de 
kracht om alles op te bouwen, zo was hij ook in 
staat om alles weer uit handen te geven. 
God geve hém de eeuwige vrede, God geve 
óns de voldoening een goed mens in ons 
midden te hebben gehad. 

Goede Vader, 
leer ons bedacht te zijn op mensen 
die ons het goede voorleven. 
Help ons om hen niet alleen te waarderen, 
maar om ook het goede van hen in ons eigen 
leven na te volgen. 
Wij vragen U dit door Jezus Christus, 
maar ook op voorspraak van ons aller 
Moeder Maria. Amen 

Voor uw meeleven en gewaardeerde belang
stelling bij de dood en het afscheid van Jens, 
zeggen wij U onze oprechte dank. 

Fam. Oude Nijeweme 
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