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In dankbare en liefdevolle herinnering aan 

Gerard Oude Vrielink 
Gerardus Johannes Joseph 

sedert augustus 2003 weduwnaar van 

Aleida Josephina Engbers 

Hij is geboren op 7 maart 1925 te Vasse en overleed op 4 
februari 2014 te Losser. We namen afscheid van hem op 8 
februari 2014 tijdens de uitvaartviering in de Parochiekerk 
van de H. Gerardus Majella te Overdinkel, waarna de 
begrafenis volgde op het Rooms-Katholieke kerkhof aldaar. 

Pa ging al op jonge leeftijd uit huis om te werken bij de boer. 
Al gauw brak de oorlog uit, waardoor een groot deel van zijn 
jeugd werd bepaald . Toen de oorlog hier voorbij was werd hij 
als dienstplichtig militair voor ruim 3 jaar uitgezonden naar het 
toenmalig Nederlands-Indië. Tot op hoge leeftijd heeft hij hierover 
boeiende verhalen verteld aan zijn kinderen en kleinkinderen. 

Terug in Nederland ontmoette hij op de koude Nieuwjaarsavond 
van 1951 ma. Ondanks dat het hevig ijzelde heeft hij haar die 
avond thuisgebracht. Ze trouwden op 24 november 1955 
te Tubbergen, waarna ze in Lonneker gingen wonen. Samen 
kregen ze acht kinderen. 's Avonds was hij vaak tot laat bezig 
om het grote gezin een goede plek te geven. Tot 1970 werkte 
hij onder de bijnaam "Wiggers Gerard" bij gelijknamige boer in 
de buurt. Toen deze te kennen gaf het bedrijf te willen staken 
kreeg hij een baan bij de Melkfabriek in Enschede. Later kwam 
hij als 56-jarige thuis te zitten. Dit betekende echter zeker geen 
sti lzitten. Gedurende jaren die nog volgden breidde hij zijn 

boerderij nog wat uit en viel er altijd wel wat te klussen bij een 
van de kinderen. Ook pasten ze graag op de kleinkinderen. 

Toen de kinderen allemaal het huis uit waren dachten ze 
meer tijd voor elkaar te krijgen. Echter ma werd ziek en 
een groot deel van zijn tijd ging op aan haar zorg. Deze zorg 
werd steeds intensiever waarbij hij zichzelf wel eens vergat. 

Nadat ma overleden was in 2003 brak voor hem een andere tijd 
aan. Hoewel dat hij haar ontzettend miste, was hij opgelucht dat 
er aan de veeleisende zorg een einde was gekomen. Ondanks 
een afnemende gezondheid en het tellen der jaren was hij toch in 
staat een eigen draai aan zijn leven te geven. Tot op hoge leeftijd 
maakte hij dankbaar gebruik van zijn auto om kinderen en familie 
te bezoeken. De zorg van Hennie heeft hier zeker aan bijgedragen. 

Toen hij door zijn slechte zicht niet meer kon autorijden werd 
zijn wereld een stuk kleiner. Daarom was hij altijd erg blij met 
bezoek. Ook de thuiszorg nam hier een belangrijke plaats in . Na 
een zwaar ziekbed kwam hij in het verpleeghuis terecht. Hoewel 
hij zowel lichamelijk als geestelijk achteruit ging, was hij tevreden 
met de goede zorg die hij hier ontvangen heeft. Hier overleed hij 
op 4 februari jl. in het bijzijn van al zijn kinderen en kleinkinderen. 

Pa, bedankt voor alles, 't is good west. 

Wij bedanken iedereen die met ons meeleefde en degene die 
pa mede hebben verzorgd. 

Kinderen, kleinkinderen en achterklein kind 


