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Dankbaar blijven we gedenken 

GERHAROUSLAMBERTUS 
OUDE VEL THUIS 

weduwnaar van 

HENDRIKA MARIA HEERINK 

Hij werd geboren te Losser op 23 mei 1901 
en daarna door het Doopsel opgenomen in de 
Kerk van Jezus Christus. Gesterkt in het zie
kenhuis door het Sacrament van de Zieken, 
ging hij van ons heen op 22 november 1985. 
Na de Uitvaartdienst in de Mariakerk hebben 
we zijn lichaam aan de aarde toevertrouwd op 
de r.k. begraafplaats te Oldenzaal op 26 no
vember. 

Hij was een man met een geweldige energie. 
Deze heeft hij ingezet voor zijn bedrijf, waar
aan heel wat landbouwgrond werd toege
voegd, door hemzelf ontgonnen met schop en 
kruiwagen. Tegelijk vond hij tijd voor zijn ge
liefde sport; hij speelde daarin een voortrek
kersrol, waarover hij later met trots kon ver
tellen. 

Hij trouwde op wat oudere leefliJd. Met de
zelfde energie werkte hij voor zijn gezin. Hij 

·had veel belangstelling voor zijn kinderen en 
kleinkinderen. Daarbij bleef hij gehecht aan 
zijn naobers en aan de buurt, altijd bereid 
hulp en advies te geven. Een man van weinig 
woorden. hij dacht meer dan dat hij zei; met 
zijn scherpe blik wilde hij van alles op de 
hoogte blijven. 
Nadat hij eerst zijn ouders en later zijn vrouw 
in hun ziekte met veel inzet had begeleid, 
werd hijzelf door ziekte getroffen en afhanke
lijk . Hij was bang voor wat er ging gebeuren; 
"een oude boom moet je niet verplanten". zei 
hij. Vrij onverwacht kwam voor het het einde; 
in geloof heeft hij zich overgegeven; het grote 
kruis. dat hij tijdens het Sacrament van de 
Ziekenzalving tweemaal maakte, was het te· 
ken, dat hij de Heer mocht volgen in Zijn ver
rijzenis. 

"Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven" 
(Joh. 6.581 

Neem als herinnering aan hem dit bidprentje 
mee; het wil tevens een teken zijn van onze 
dankbaarheid voor uw medeleven, uw gebe
den en uw aanwezigheid. 

kinderen en kleinkinderen. 




