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Margriet H ouben . 

Hij werd eeboren op 25 . eptember 1919 te Ol
denzaal. Op 13 december 1989 1s h11, voorzien 
van het H. Sacrament der z,eken. overleden te 
Oldenzaal. Biddend h~bben WIJ op 18 december 
afscheid van 1-em aenomen in de H. Antonius
kcrk te Oldenzaal en hem daarna be11eleid naar 
het cremator, .. m te Usselo. 

Aan de 70 Jaar die hl1 in ons midden mocht zijn 
houden w11 dankbare herinnerineen over. Hij 
was een lieve vader en opa. Samen met moeder 
en oma heeft hij ons altijd met veel zore en 
liefde op11evoed en omrined. Tot op het laatst 
was h11 bezorad over ons wel en wee, vooral 
dat van de kleinkinderen voor wie h1J alles over 
had. 
H1J was een hardwerkende en plichts&etrouwe 
man. In z•in wen maar zeker ook 1n zijn hob
by's (tuin en schilderen) ontpopte h,1 zich als 
een kreatief man met gevoel voor precisie en 
pcrfektie. Alles. ook hijzelf, moest er op:cn top 
verzorgo uitzien. 
In de oma.>ne met me~sen kwam h11 over als 
een eerlijk en humoristies man. GastvriJ als hij 
was, kon ie alt11d b1J hem terecht. H11 mocht 
zich dan ook verheugen 1n een grote kennissen· 
krong. Hi1 had een ruime belangstelline voor de 
mensen en de wereld om hem heen. Daarbij 
viel vooral z,,n sterk rechtvaard,gheidstevoel op. 
Onrecht en d1scrim1n.1t1e kon h1J niet verdra
gen. 
Tegenslaa is hem niet bespaard gebleven. Voor
al de laatLte 32 iaar heeft h11 de ene ziekte na 

de ander 11ehad. Maar met name door de steun 
van zijn vrouw, oni:e moeder en oma. kwam hij 
daar steeds weer over heen. De arootste klap 
kreeg hij dan ook toen zii op 21 me 1986 over· 
leeo. Haar verlies is h1J e1genl1Jk nooit meer te 
boven gekomen. Verdr;et overschaduwde s,nds· 
dien steeds meer 11jn optimistiese levensinstel-
1;n11. En voorzover h11 no11 plannen had. zoals 
reizen maken, kon hiJ die door z1Jn ziek-zl)n niet 
verwezelojken. 
W1J hebben d;in ook vrede met zlJn dood. WiJ 
geloven dat h1J nu is waar n1; wilde z1in; in Gods 
vaderhuis herenigd met ziin vrouw, onze lieve 
moeder en oma. 
Lieve vader en opa. u was een toonbeeld van 
eerlijkheid, rechtvaardigheid en liefdevolle zorg. 
Moge uw eoede voorbeeld ons alt1id biiblijven 
en tot navolg,ng inspireren. Wees samen met 
moeder en oma onze voorspraak. bij God, 
Bedankt voor alles. 
Rust in vrede. 

Voor uw bliJken van medeleven en belanastel · 
l,ne na het overloiden van onze lieve vader en 
opa zei:gen wiJ u hartehik dank. 

Kinderen en kleinkinderen. 




