
Ter herinnering aan 

Helena Nicoline Coenen 
sinds 1973 weduwe van 

"' Nico Rogier 

Leni Rogier-Coenen is geboren te Malang, 
Indonesië, op 14 september 1931. Aldaar groeide ze 
op in Djember. Ze was een sterke persoonlijkheid, 
maar ook een geliefd persoon met vele vrienden en 
vriendinnen om zich heen. Zij trouwde op 1 april 
1949 met Ni co Rogier. Helaas stierf hij al in 1973. Zij 
was toen 42 jaar. Uit hun huwelijk werden in 
Indonesië vier kinderen geboren en in Nederland, 
waar ze begin 1960 gingen wonen, zagen de twee 
jongste kinderen het levenslicht. 
Op 24 september 1999 - in haar 68e levensjaar -
stierf zij, na al eerder -op haar eigen verzoek en met 
volle bewustzijn - gesterkt te zijn met de Heilige 
Sacramenten der Zieken, temidden van haar kinde
ren en kleinkinderen. 

Met humor, maar vooral met veel zorg, handigheid, 
liefde en belangstelling, heeft ze zowel haar eigen 
taak alsook - later - die van vader op zich genomen. 
Zij klaagde nooit, zag altijd het goede in de mens ... 
en paste zich dan gemakkelijk aan aan anderen. 
Juist als mensen in nood waren, kon ze zichzelf 
helemaal wegcijferen voor die anderen. 1\vee lijf-

spreuken, die ze ook graag haar kinderen en klein
kinderen voorhield waren: "Wie goed doet, goed ont
moet!" en "Wees geduldig, eens zul je beloond wor
den!" 
Ze paste zich gemakkelijk aan en kon genieten. Op 
vaste tijden zat ze aan de TV buis gekluisterd; en dan 
keek ze graag naar haar favoriete series. 
Ze was gastvrij, zoals zovele Indonesiërs dat zijn. Dat 
ze van haar moederland hield, moge blijken uit het 
feit dat ze nog vijf maal terug geweest is ... en dat ze 
haar kinderen zo graag liet zien, waar ze als kind en 
later als volwassene geweest is. Dat ze ook graag de 
toekomst inkeek moge blijken uit het feit dat ze 
gelukkig was, toen ze twee weken voor haar dood 
haar twee achterkleinkinderen nog heeft mogen 
zien. 
Zij was een gelovig mens die troost en moed putte 
uit haar geloof en blij was dat ze de Sacramenten der 
Zieken mocht ontvangen, temidden van haar fami
lie. Moge zij nu rusten in vrede: in de nieuwe toe
komst, waarin zij geloofde. Amen. 

Voor uw blijken van belangstelling tijdens haar ziek
te en voor het medeleven ondervonden na het over
lijden van onze moeder, groot- en overgrootmoeder 
bedanken wij u oprecht. 

Kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen 

Hengelo, 29 september 1999 


