
Ter herinnering aan 

JOHANNES VAN OOSTERWIJK 

weduwnaar van 

Maria Catharina Gierfeld 

Hij werd geboren te Wierden op 17 oktober 
1896. Voorzien van het Sacrament van de 
Ziekenzalving overleed hij te Oldenzaal 
op 8 februari 1985. Na de Eucharistie
viering In de parochiekerk van de H. Drie
ëenheid hebben we op 13 februari zijn 
lichaam ter ruste gelegd op de Algemene 
Begraafplaats te Oldenzaal. 

De overledene zal in onze herinnering 
voortleven als een zeer goedhartig en een
voudig mens, die geen eerzucht kende en 
voor zichzelf geen hoge eisen had. Zijn 
bezorgdheid en medeleven gingen uit naar 
zijn medemensen, vooral naar hen die 
gebrekkig en hulpbehoevend waren. Zelf 
heeft hij het in zijn leven niet gemakkelijk 
gehad. Als kind heeft hij al vroeg zijn 
moeder moeten missen en op twaalfjarige 
leeftijd ging hij al naar de fabriek om daar 
lange werkdagen te maken. HIJ was van 
nature zeer arbeidzaam en niets was hem 
te veel. HIJ maakte een ander graag blij 
met een kleinigheid en deze eigenschap 
heeft hij behouden tot In zijn ouderdom. 

In december 1975 nam hij samen met zijn 
vrouw zijn intrek in het verzorgingshuis 
" De Molenkamp". Ze waren altijd samen 
en hadden eigenlijk verder niemand nodig, 
want hun huwelijk was heel gelukkig en 
harmonieus. Het was voor hem dan ook 
'n zware beproeving, dat zijn vrouw in 
mei 1979 in een verpleegtehuis moest 
worden opgenomen en hij alleen moest 
achterblijven. Hij is daar nooit helemaal 
overheengekomen en in zijn gesprekken 
kwam dat vaak tot uiting. Zelf was hij 
altijd een gezonde en vitale man en hij 
bereikte dan ook de hoge leeftijd van 88 
jaar. 

Moge Johannes van Oosterwijk, die tijdens 
zijn leven het kruis met Christus gedragen 
heeft, nu ook delen In de verheerlijking 
van zijn verrezen Heer. Daar bidden we 
voor en daar vertrouwen we op. 

Voor Uw meeleven na het overlijden van 
onze dierbare vader en opa zeggen wij 
U hartelijk dank. 

Familie van Oosterwijk 

Oldenzaal, februari 1985 


