
Dankbare herinnering aan 

Gerardus Johannes 
Oude Voshaar 

echtgenoot van 
Hendrika Johanna Küpers. 

Hij werd geboren op 6 oktober 1918 te 
Denekamp. Na gesterkt te zijn met het 
Sacrament der Zieken, overleed hij op 
15 januari 1989 in het R.K. Ziekenhuis 
te Oldenzaal. We hebben hem, na de 
gezongen Uitvaartmis in de St. Nico
laaskerk, te rusten gelegd op het pa
rochieel kerkhof te Denekamp 19 janu
ari d.o.v. 

Niet alleen voor moeder en de kinde
ren heeft vader altijd veel en hard ge
werkt, maar ook vroeger nadat zijn 
eigen vader op jonge leeftijd overleden 
was. Door zijn werk bij de gemeente 
was hij een bekend iemand bij vele 
mensen. 
Voor hem was het huis en de nabije 
omgeving alles. Hij hield van rust en 
had veel liefde voor zijn tuin en paarden 
waarvan hij de laatste jaren door zijn 
ziekte met moeite afstand moest doen. 
Het bleek dat hij het einde van zijn 
leven wel zag aankomen ; hij bekeek 

de laatste tijd veel oude foto's, wat 
hij vroeger zelden deed. Dit zal voor 
moeder een grote leegte worden, want 
zij heeft vader in zijn ziekte thuis 
goed verzorgd: dagelijks bracht ze hem 
het ontbijt op bed en hielp hem met de 
injecties. 
Ondanks al zijn chronische kwalen 
bleef vader op zijn manier aktief. Hij 
was erg bliJ met zijn kleinkinderen· 
Bij zijn laatste opname in het zieken· 
huis heeft vader, wegens erge adem
nood, moeilijke dagen beleefd. Maar 
na de ziekenzalving kon hij zijn leven 
in Gods hand leggen. 
Vader, rust in vrede bij God en be
dankt voor alles wat je voor ons· ge
daan en betekend hebt. 

Voor uw blijken van medeleven, onder· 
vonden tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en opa, betuigen wij u 
onze oprechte dank. 

Familie Oude Voshaar. 


