
Herinnering aan 

Albertus Johannes Hermanus 
Oost rik 

echtgenoot van 
Hendrika Johanna Geertruida Zondag 

Hij is geboren op 28 februari 1896 te 
Enschede. - Voorzien van het heilig 

Sacrament van de zieken is hij op 
6 juni 1980 te Enschede overleden. 

Op 10 juni d.o.v. hebben wij afscheid 
van hem genomen in de aula van het 

crematorium Twente te Usselo. 

Vader is gestorven. Voor hemzelf zijn 
we geneigd te zeggen: goddank, hij 
is uit zijn lijden verlost. - Toch raakt 
zijn heengaan ons pijnlijk in het hart. 
des temeer misschien daardat hij de 
laatste jaren steeds dringender ons 
meeleven en onze hulp nodig had. 
Ondanks zijn hoge leeftijd laat hij 'n 
lege plaats achter. 
In zijn goede jaren heeft zijn omge
ving hem ervaren als een zorgzame, 
opgeruimde man en als een man ook 
die echt genieten kon van de schoon
heid van de natuur. 

De Kerk nam een belangrijke plaats in 
in zijn leven; vanuit zijn gelovig-mens
zijn zong hij God lof in het koor van 
de St.Jozefparochie, waarvan hij vele 
jaren toegewijd lid is geweest. 
Bidden hoorde tot zijn dagelijkse be
zigheden; hij had een groot vertrou
wen in de voorspraak van Maria, de 
moeder van Altijddurende Bijstand. 
Toen hij lichamelijk en mentaal ach
teruit ging en vooral na het plotseling 
overlijden van z'n broer en huisgenoot 
voelde hij zich vaak eenzaam en ook 
teleurgesteld in het achterwege blij
ven van bezoek van vrienden en goe
de kennissen waar hij zo'n behoefte 
aan had en van genoot. 
U, die dit leest. vragen wij hem met 
ons te willen gedenken in uw gebed. 
Onze Vader Wees gegroet 

Voor uw blijken van medeleven, be
toond na het overlijden van mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa, 
betuigen wij U onze oprechte dank. 

H. J. G. Oostrik-Zondag 
Kinderen. behuwd. klein

en achterkleinkinderen 
Enschede. juni 1980 


