
In liefdevolle herinnering 

Sinie Brunink 

Ze werd geboren op 3 mei 1929 te Lonneker 
en is thuis overleden op 21 januari 2005. 

Na de uitvaartdienst in de 
H. Maria-Geboortekerk te Losser hebben we 

haar te ruste gelegd bij papa en Wim. 

Op vnjdagochtend 21 januari zei ze om 8.00 uur 
dat ze nog even bleef liggen. "Breng me straks 
maar een kopje thee". Een tijdje later bleken dit 
haar laatste woorden ... Plotseling was er een 
eind gekomen aan een leven vol zorg, interesse 
en liefde. 

Al vroeg in haar leven, toen ze als oudste van 
een gez1n met 7 kinderen op 1 0-jarige leeftijd 
haar moeder verloor, begon ze met zorgen. Met 
haar natuurlijke warmte en liefde verzorgde ze 
het gezin. 

Op 30 augustus 1956 trouwde ze met Gerhard 
Punte, ons pa. Het geluk lachte hen toe. Samen 
hebben ze bijna 20 mooie jaren gehad en 3 
zonen gekregen. Verscheurd van verdriet was 
ze toen ons pa plotseling veel te jong stierf. Oe 
zorg voor de kinderen trok haar uit het diepe 
dal. 

In 1982 meende ze opnieuw geluk te vinden. Ze 
trouwde op 3 juni met Jan Tijink en ging in 
Albergen wonen. Oe jaren daarna brachten veel 
zorgen door de ziekte van Jan. Ook de zorgen 
om Wim waren moeilijk voor haar. 

In november 1991 kwam ma terug in Losser, op 
haar oude vertrouwde p lekje aan de 
Oldenzaalsestraat Ze genoot hier met volle teu
gen van de kleinkinderen. Ook ons Wim was 
weer in de buurt. 

Helaas sloeg het noodlot in 1994 opnieuw toe 
door het overlijden van ons Wim. Hiervan had 
ze heel veel verdriet. Nauwelijks een half jaar 
later overleed haar man. Toch heeft ze na een 
moeilijke tijd weer de kracht gevonden om ver
der te gaan. 

Haar positieve levensinstelling werd door haar 
omgeving erg gewaardeerd. Ze had voor ieder
een altijd een hartelijk woord, een kopje koffie of 
een potje zelfgemaakte jam. 

Lieve ma, lieve oma, bedankt voor alle liefde en 
zorg. We zullen je ontzettend missen. 

Wij danken u voor het medeleven bij het overlij
den en afscheid van ons ma, onze oma. 

Kinderen en kleinkinderen. 


