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Ter dankbare herinnering aan 

Hendrik Oude Wotcherink 

sedert 17 december 1986 weduwnaar van 

Santje Ahnk 

Hij werd geboren op 02-05-1912 en overleed voo~
zien van het H. Sacrament der Zieken op 13 JUii 
1995. Wij hebben hem 17 juli begraven in het 
familiegraf op het R.K. kerkhof te Rossum. 

Hendrik was een eenvoudige diepgelovige man 
die tot op hoge leeftijd een arbeidzaam leven 
heeft geleid. 
In zijn jOnge jaren werkte hij mee aan de bouw 
van de Plechelmuskerk te Rossum. Hij vertel
de soms, met enige trots in zijn stem, dat hij sa
men met een l<ameraad de stenen in de 
gewelven van de kerk op zijn rug naar boven had 
gedragen. Zijn lust en zijn leven was echter de 
óoerderij . Hij kon urenlang vertellen over zijn vee 
en zijn werk op het land. Omdat het bestaan op 
de kleine boerderij geen vetpot was, werkte hij 
nog een aantal uren per week als vertegenwoor: 
diger van Coveco. Hij kwam daardoor vaa~ bij 
mensen over de vloer en was er graag gezien. 
Na de dood van Santje il" december 1986 had 
hij het moeilijk . . Maar na ·"e. tijd hervond ~ij 
weer zijn evenwicht en r ?1ch weer op zijn 
werk op de boerderij . 

Hij fietste graag, naar de kerk, familieleden, bu
ren, vrienden of gewoon de natuur in. Maar oo~ 
bij hem stond de deur voor iedeEeen open. H11 
maakte graag een praatje. En hij was altijd vol 
belangstelling voor het doen en laten van z11n 
kinderen en kleinkinderen. 
De laatste jaren verlieten zijn krachten hem ech
ter langzaam, maar zeker. Het fietsen ging niet 
meer, het lopen en het praten werd steeds moei
lijker. En zijn werk op de boerderij moest hij la
ten liggen. Voor hem was ~at een hard ge ag. 
Hij was aangewezen op de lu:ifdevolle verzorging 
van zijn dochter. En omdat hij niet meer naar de 
kerk kon werd hij een trouwe luisteraar van de 
kerktelefoon. 
Hij was de afgeloR.en tijd ook steeds vaker be
zig met de doód. ' Ik heb de pech dat ik een sterk 
hart heb" zei hij wel eens. Uiteindelijk begaf Zijn 
hart het toch en overleed hij op 13 juh in de na
middag op het verpleeg1ehu1s Oldenhove te Los
ser alwaar hij de laatste maanden verbleef. N~ 
een strijd van 2 dagen en nachten overleed h11 
op een vredige wijze. Hij was er klaar voor. 
Wij zullen hem blijven herinneren als een een
voudige, vriendelijke, diepgelovige en hardw~r
kende man, die altijd klaar stond voor zijn gezin, 
maar ook voor anderen die hij kon helpen. 

Wij danken U allen hartelijk voor uw medeleven 
in de afgelopen periode. 

Juli 1995 Jan Oude Wolchennk 
Vospeldijk 7 Fam. Borggreve. 
Rossum. 


