
"Leef in vrede en wees goed voor elkaar" 
(zegswijze van de overledene) 

t 
HENDRIK JOSEPH OOSTERIK 

echtgenoot van 
Anton1a Susanna Theres1a Veldkamp 

Geboren in Saasveld op 14 april 1930, trouwde al
daar zijn vrouw op 11 mei 1955 en werd vader van 
15 kinderen, Hij overleed in de nacht van 21 maan, 
nog voorzien van het sacrament van de ziekenzal
ving. Z11n lichaam 1s op 25 maart na een eucha
nst1ev1enng ten afscheid, in Saasveld begraven. 

Toen Henny Oostenk op Old-Daggel kwam. had hij 
de taak op zich genomen voor dne oude mensen te 
zorgen tot hun dood. Dat feit 1s de vermelding 
waard omdat het een levensweg opent die h11 nooit 
meer verliet en die herkend wordt in z11n nooit afla
tende zorg en aandacht voor zi1n vrouw en kinde
ren H11 heeft 1n z11n leven hard gewerkt. welbewust 
en plichtsgetrouw. Daarom viel hem het ongeval in 
1975 zwaar; hiJ werd arbeidsongeschikt en het was 
voor hem moeilijk te verwerken bij huis te moeten 
blijven, terwijl anderen naar hun werk konden gaan. 
Toch konden zulke omstandigheden hem niet van 
zijn optimisme beroven. H11 zou een ander niet be
lasten met zijn klachten, integendeel voor ieder 
had hij een vriendelijk en vooral ook vrolijk woord. 

Hij was dol op kinderen, op de groei en bloei in de 
natuur alsook op de stilte van een landelijke omge
ving. 

Kortom: een man me\ een karakter, dat aandacht, 
begrip en inzet voor anderen als een vanzelfspre
kende levensinstelling uitdroeg. Hij was innerhJk 
een rustig man, diep vertrouwd met de dingen van 
het geloof. Meer dan 40 1aar ging hij naar de Gerar
dusprocessie. Hij bad daar voor wat hem intens be
zig hield. voor degenen voor wie hij zich verant
woordelijk voelde. Hij voelde zich ook thuis b11 Je
zus moeder, als het voorbeeld van zorg en aan
dacht De dingen van het geloof waren hem :-er
trouwd als zijn eigen gezm. 

Hij stierf zeer plotseling, in de nacht van 21 maan. 
zonder enig voorteken, bij het begin van de lente. 
Hij mocht worden begraven op 25 maan. de dag 
waarop de gelovige gemeenschap het moment ge
denkt waarop Maria de moeder van Jezus Christus 
zou worden. 

Zo is het goed. Hij ruste m vrede. 
Om alles wat hij voor ons was. bewaren aan hem de 
liefste herinneringen. 

Voor het medeleven bij zijn plotseling overlijden on· 
ze hartelijke dank. Namens allen: 

Tonnie s. T. Oosterik-Veldkamp 
Kinderen en kleinkinderen 

Saasveld, maart 1987 
Zomerdijk 1 


