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Dankbare herinnering aan 

Aloisius Hendrikus Oude Wolbers 

sinds 21 1anuari 1992 weduwnaar van 

ALEIDA WILHELMINA GROENEVELT 

Hij werd geboren te Lonneker op 20 februari 
1909 en overleed in vrede en overgave in het 
Woon- en Zorgcentrum " Gerardus Majella" te 
Denekami> op 3 augustus 1996. Na de vienng 
van de H Eucharistie hebben wij vader b11 moe
der begraven op het kerkhof van de St. Nico
laasparoch1e te Denekamp. 

Ne 58 geli;::k." c huwelijksjaren werd vader vier 
1aar geleden gekonfronteerd met het overh1den 
van moeo"" .. H"•1 bleef toen twee jaar nog op zich
zelf wonen 111 een be1aardenwoning aan de 
Bremstraat 10 1n Denekamp. Hij ging vaak flet
sen en veel mensen uit het dorµ kenden hem 
daarvan. 
Zomer 1994 werd hij ernstig ziek en na onge
veer zes weken ziekenhuisopname in Oldenzaal 
was hij zover hersteld dat hij in het Zorg- en 
Wooncentrum "Gerardus Ma1ella" verder kon 
leven 

Hoewel deze opname niet was wat hii zich van 
de " oude dag" had voorgsteld, klaagde hij niet, 
ook niet over pijnen of andere ongemakken. De 
enige klacht die hiJ naar z11n kinderen uitte was: 
" Jullie hadden mi1 mijn fiets moeten laten hou
den. Ik had nog best kunnen fietsen" . 
Hij was altijd heel erg bliJ als de kinderen bij hem 
op bezoek kwamen . Daar keek hij naar uit en 
zat zeker al een uur tevoren op de uitkijk. 
De laatste tijd kon hij zich minder goed bewe
gen en werd hij vergeetachtig. 
Maar één gedachte wist hij altijd goed te ver
woorden: ,;Binnenkort zal ik m11n Aleida in de 
hemel weer ontmoeten". 
Nu vader van ons is heengegaan zijn we ver
drietig en dankbaar tegelijk. Verdrietig dat we 
onze ouders niet meer bij ons hebben en dank
baar om alles wat z11 voor ons gedaan en bete
kend hebben. De vele goede en plezierige 
herinneringen bh1ven en willen ons helpen om 
dit verlies te verwerken 
Bij God blijven ZIJ in liefde met ons verbonden, 
want echte liefde is sterker dan de dood en blijft 
leven. 
Rust in vrede! 

Voor uw belangstelling en medeleven betoond 
na het overlijden van onze zorgzame vader, 
schoonvader, groot- en overgrootvader betuigen 
wij U onze oprechte dank. 

Familie Oude Wolbers. 


