
Ter herinnering aan 

Hennie Oude Reimer 

Hij is geboren op 21 oktober 1943 te Hasselo 
(gem. Weerselo). Hij is gestorven op 8 apri 1 1998 
te Hengelo (Ov.). 
Na een gezongen uitvaartviering in de Plechelmus
kerk te Deurningen hebben we hem begeleid 
naar het crematorium in Usselo op 14 april 1998. 

In Hennie's leven leek alles zo rustig te gaan . Als 
een na jongste groeide hij op in het gezin . Hij bleef 
thuis wonen . Na de school ging hij aan het werk. 
Want hij was iemand die goe<!met zijn handen kon 
werken. Thuis hielp hij ook wat op de boerderij . 
Toen vader in 1975 stierf voelde hij zich daar 
alleen onder. Aan moeder gaf hij zijn aandacht zo 
goed mogelijk. 
Hennie kon zichzelf niet zo gemakkelijk geven. 
Wat hem echt persoonlijk bezighield vertelde hij 
niet. Daardoor heeft hij heel veel van het leven 
voor zichzelf moeten dragen en verwerken . 
Hij voelde zich het best op zijn gemak als hij maar 
buiten kon zijn . In de ruimte van de natuur. Vee 
had ook zijn grote belangstelling en daar w ilde hij 
wel graag over praten . 
Met zijn drie kameraden kon hij goed en ze troffen 
elkaar wekelijks om te kaarten. Ook ging hij met 

hen op vakantie, wat hem wel plezier en voldoe
ning gaf. 
Toch bleek ook wel dat er perioden waren, 
waarin het niet goed met hem ging. Hij is daar ook 
een tijd voor in het ziekenhuis geweest. 
In 1995 is moeder overleden. Dat heeft hij op
nieuw een plaats in zijn leven moeten geven . 
Hennie heeft een nieuw huis laten bouwen en 
daaromheen de tuin in de loop van de jaren 
prachtig opnieuw laten aanleggen. 
Ondertussen werkte hij op een timmerfabriek. In 
de vrije uren hield hij zich o.a. bezig met eieren 
en aardappelen te verkopen. Daarvoor had hij 
vele klanten. En het gaf hem de nodige afleiding 
en aanspraak. 
Alles leek keurig verzorgd en voor elkaar. Maar 
het leven in zijn binnenste is een eigen weg 
gegaan. Hennie is gestorven. 

' Moge Hennie nu de rust en het ge/uk vinden 
bij de Vader van ons Leven, waar hij hier 

blijkbaar te kort aan had. " 

We willen graag iedereen, die ons gesteund heeft 
door meeleven en blijken van belangstelling, na 
het overlijden van Hennie, daarvoor hartelijk 
bedanken. 

Familie Oude Reimer. 


