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In dankbare herinnering aan 

Herman Gerhardus Johannes 

Oude Wolbers 

echtgenoot van 

Bernedina Theresia Johannink 

Hij werd geboren op 27 april 1940 in Denekamp 
en overleed, voorzien van het Heilig Sacrament 
der Zieken, op 26 juni 1999 in Denekamp na een 
moedig gedragen ziekbed. Op 30 juni 1999 heb
ben we hem voor het laatst in ons midden gehad 
tijdens de viering van de Eucharistie in de Sint 
Nicolaaskerk te Denekamp, waarna we hem 
begraven hebben op ons parochieel kerkhof. 

Hij was het derde kind uit een gezin van 15 kin
deren. Op 6 oktober 1967 trouwde hij met Dinie 
Johannink. Hun huwelijk werd gezegend met 
twee zoons, Robert en Raymond. 
Hij was trots op zijn beide zoons. 
Herman was een warme hartelijke man, die voor 
iedereen klaarstond en bij wie je altii'd welkom 
was. Op een bijzondere manier hee t hij altijd 
klaargestaan voor zijn vrouw en kinderen en de 
laatste jaren ook voor Brigitte en haar kinderen. 

Hen mocht niets ontbreken. Niet alleen zijn gezin, 
ook andere mensen deden nooit tevergeefs een 
beroep op hem. Een bijzondere steun is hij voor 
zijn moeder geweest. 
De laatste 14 jaar werkte Herman als machine
bankwerker bij 'Assink en Schrpholl' in Hengelo. 
Iedere dag ging hij daar op de fiets heen. 
Zijn grote hobby was de vissport. Vele jaren was 
hi1 secretaris van de visverenigrng 't Vangertje. 
Naast het vissen, mocht Herman ook graag fiet
sen in de natuur. Hij was een echt buitenmens. 
In september 1998 openbaarde zich bij Herman 
een ongeneeslijke ziekte. Hij wist dat hij niet zo 
heel lang meer te leven had. Toch bleef hij hoop 
houden. De mensen om hem heen wilde hij niet te 
veel verontrusten, dus als je hem vroeg hoe het 
ging zei hij bijna altijd 'het gaat goed'. De laatste 
weken echter ging hij opeens hard achteruit. Hij 
vroeg om het Sacrament der Zieken. Na bediend 
te zi1n en nog een zware strijd gestreden te heb
ben, is hij uiteindelijk in alle rust op 59 jarige leef
tijd overleden. Nu de grens van de dood is over
schreden, bidden wij dat God zich over Herman 
mag ontfermen en dat hij mag rusten in vrede. 

Herman, bedankt voor alles, we zullen je nooit 
vergeten I 

Wij danken u allen hartelijk voor uw meeleven en 
uw gebed tijdens het ziekbed en na het overlijden 
van mijn lieve man, vader. zoon, broer, zwager en 
oom. 

Fam. Oude Wolbers - Johannink 


