
Nooit zul je door de win meer lopen, 
woor iedere bloem en iedere plan~ 
gerwgden van jouw zorgende hand. 
Opgewekt en vol levenslus~ 
stond jij voor iedereen open.Afscheid van 
jou nemen doet ons pijn, 
jouw wens was, dat wij Pink zullen zijn." 

± In ons hart zal blijven 
voortleven 

Henk 
~~; Oude Vrielink 
/,b~·· sinds 21 november 1964 t Î echtgenoot van Sien Nijhuis 

Hij_ werd geboren te Manderveen op 14 oktober 
1934 en overleed na een kortstondige ziekte 
geheel onverwacht op 7 oktober 1999 in het 
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo. 

Op dinsdag 12 oktober daaropvolgend hebben wij tijdens 
de uicvaart in de St. Pancratiuskerl< te Geesteren, afscheid 
van hem genomen, waarna we hem te ruste hebben gelegd 
op het R.-K. kerkhof aldaar. 

Pap was een man van weinig woorden, die vaak meer dacht 
dan hij zei. Hij was een zeer vroom en godsdienstig man. 
Een man en vader die van vroeg tot laat voor zijn gezin 
klaar stond.Vooral ma had een bijzondere plaats in zijn hart. 
Pap was meer begaan met anderen dan met zichzelf. Hij was 
positief ingesteld en had altijd een grap voor een ander. De 
boerderij, zijn koeien. varkens, pony en kleinvee waren zijn 
lust en zijn leven. Zelfs de laatste morgen thuis heeft hij de 
dieren nog verzorgd. Vol trots kon nij vertellen over de 
boerderij, ondanks aat hij wel eens moeite had met de vele 
nieuwe regelgevingen en de modernisering. Pap was ook 
heel blij met net nieuwe huis en de tuin. Veel heeft hij hier-

van mogen genieten al was het maar voor drie jaar. )a. in de 
tuin bracht hij al zijn vrije tijd door. De "streepjes' van de 
hark moest hij kunnen zien. Het liefst zag hij een tuin vol 
bloeiende planten. Daar kon hij enorm van genieten. Als 
man van de klok hield hij van regelmaat. het liefst had hij 
vaste tijden voor koffie drinken, eten, krant lezen, en het 
acht uur journaal, wat hij niet vaak misliep. Elke ochtend 
was pa dan ook al vroeg op. Dan genoot hij van de natuur. 
Volgens hem was dit het mooiste cfeel van de dag. De vogels 
floten dan zo mooi. Dit wilde hij zijn kinderen en kleinl<in· 
deren graag mee~even. Zijn kleinkinderen gingen met veel 
plezier naar opa 'sikkies". Het voeren van de beesten en 
een ritje op opa's trekker was iedere keer weer een feest. 

Door zijn ziekte viel het pa de laatste jaren steeds zwaar
der, dat hij niet meer alles kon doen wat hij graag zou wil
len doen. Reeds voor 22 jaar werd hij voor het eerst aan 
zijn bloedvaten geholpen. 
Vier jaar geleden moest hij opnieuw twee zware operaties 
ondergaan. waarna hij toch nog klachten hield. Hij was dan 
ook bfij dat hij op 6 oktober 1999 wederom geopereerd 
werd, zodat hij eindelijk van de pijn verlost zou worden. 
Helaas kan hij ons dit niet meer vertellen. 

Bedankt lieve man, pa en opa, je gaf ons liefde.geborgenheid 
en trouw. We hebben genoten van de fijne jaren met jou. 
We zullen je missen. 

Voor uw vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en 
voor het medeleven ondervonden na het overlijden van 
mijn lieve man, onze zorgzame pa en opa danken wij u 
oprecht. 

Sien Oude Vrielink - Nijhuis 
kinderen en kleinkinderen 

Manderveen, 12 oktober 1999 
Manderveenseweg 47a 


