
MIJN LEVEN IS ONEINDIG GROOT 
DE HELE MENSHEID WOONT ER IN 
ALS HET ALLÉÉN M!JNLEVEN WAS 

DAN HAD HET HOEGENAAMD GEEN ZIN 



t 
Als dankbare hennnenng aan 

Gerardus Johannes Oude Vrielink 
echtgenoot van 

Mana Johanr.a van Gellecom 

H11 werd geboren JO december 1916 te Lonneker 
en overleed, na gesterkt te z11n door het Sacrament 
der Zieken in' De Stadsmaten" op 24 augus:us 1987 
Op 28 augustus hebben ·mi na de EuchanslleVJering 
voorlopig afscheid van hem genomen 

Goede God en Vader, het deed ons p1Jn dat w11 
afscheid moesten nemen van m1Jn heve man onze 
zorgzame vader en opa Dankbaar z11n WIJ dat WIJ zo 
lang samen een goed leven mochten hebben 

Zijn vak het werken met hout, was tevens z'n grote 
hobby Het toneel had al vroeg z11n bi1zondere 
aandacht H11 was gelukkig dat beide in Zljn werk bij 
de Twentse Schouwburg samengmger: Toen h11 na 
vele Jaren ZJJn dagehJkse werkzaamheden met meer 
kon vernchten had h11 veel t11d voor Z!Jn gezin, het 
belangrijkste m z'n leven. 

ZtJn geZIO was hem alles Voor hen was h11 aJ1)(1 
met veel plezier bezig m z11n werkplaats. Niets was 
hem te veel. Zijn grote lust was iets met z n handen te 
maken Dit deed h11 voor kinderen kleinkinderen 
vnenden er. bekender. Wanneer lu)letsgemaakt had 
en dJI -,,.eg ken geven ;•ros luJ gelukkig 

Toen h11 door z11n ziekte deze werkzaamheden 
met meer kon vernchten deed hem dat veel p1Jn en 
verdriet HIJ wilde nog zoveel en zat nog zo boordevol 
plannen. . 

fär: van ZJJn laatste we:isen z n klel!".lanaeren nog 
iets te geven, kon h11 het afgelopen weekend nog 
reahseren. 

Een andere grote wens waar h1J erg voor 
gevochten heeft ging helaas met m vervulling 
Om samen met Z!Jn Mane die vader al die n)CI zo 
trouw en ltefdevol heeft verzorgd hun 45-Jang 
huwehJksfeest m hmseh1ke krmg te vieren. 

Vader bedankt voor alles wat Je voor ons 
betekende 

Opa, bedankt. Je was een echte opa voor ons 
W11 zullen Je mJSSen. 

Voor de belangstelling !JJdens de 21ekte en na het 
overhjden van rruJn heve man onze zorgzame vader 
en fiJne opa betwgen v.11 onze oprechte dank 

M.J. Oude Vnehnk-van Gellecom 
kinderen en kle1nkmderen 




