
,,Zo eerfijfé_afs zij Ceefáe, 
is zij fieengegaan; 
fé_afm, Cief áevo{ en tevreden. " 



Ter dankbare herinnering aan 

Gesina Fleerkotte 
seden 2 juni 1961 weduwe van 

RNARDUS JOHANNES HANNINK 

Zij werd geboren op 30 april 1904 re Mander. Voarzjen van 
de H. Zieke11Z,Q/vi11g overleed zij onvenvachr in huize 
"Eugeria" re Almelo op 6 mei /996. Na de uirvaarrviering 
op JO mei d.o.v. in de Sr. Pancrariuskerk re Albergen, hebben 
we haar lichaam re ruste gelegd op het parochiële kerkhof 
aldaar. 

Iedereen in Albergen noemde haar Amsink Siena. In 1947 
kwam zij met haar man Jens naar de Roomberg. Daar leef
den en werkten zij gelukkig en tevreden op hun boerden jtje. 
Kindervreugde hebben zij echter niet mogen kennen. In 
1960 kreeg Jens een ernstig ongeluk tijdens de hooi-oogst. 
Na een lijdensweg van een jaar is hij daaraan overleden. 
Siena bezocht hem dagelijks trouw in het Sophia ziekenhuis 
te Zwolle en later in het '·Roessingh" te Enschede. Toen zij 
na de dood van haar man alleen achterbleef op de boerderij 
kwam Eef bij zijn tante wonen om haar bij te staan. Voor 
haar was Eef een grote steun temeer daar het lopen haar 
steeds moeilijker werd. Mede dankzij de goede zorg ook van 
de familie en buren kon zij nog lang blijven wonen in haar 
eigen vertrouwde huis. Zij hield van bloemen en van men
sen. Zij stelde bezoek altijd zeer op prijs. Vanwege haar 
humor en opgeruimde geest was het niet moeilijk om naar 
haar toe te gaan. "Mien komm 'n en oe komm 'n keu 'j nicht 
vergeliek'n", zei ze dan vaak met een toespeling op haar 

slechte loopvermogen. Amsink Siena was en bleef een diep 
gelovige vrouw en een groot vereerster van Maria. Dagelijks 
bad zij de rozenkrans tot aan haar dood. In haar huis stonden 
altijd bloemen voor de vele Maria beeldjes. Zolang het kon 
bezocht ze trouw de kerk op zondag en door de week. De 
laatste zeven jaar van haar leven heeft ze doorgebracht in 
huize "Eugeria", waar zij zich prima thuis voelde. Haar 
buurvrouw naast wie zij al die jaren zat, werd haar beste 
vriendin. Dagelijks kreeg zij bezoek van familie, buren en 
bekenden. Maar ook de Zonnebloem van Albergen vergat 
haar eerste en oudste lid zeer zeker niet. Bij iedereen had 
deze goedlachse vrouw een plaatsje in hun hart veroverd. Zij 
was blij dat haar verstand en geheugen haar niet in de steek 
lieten ondanks haar hoge leeftijd. Dinsdag 30 april werd ze 
92 jaar. Op maandag 6 mei stierf zij, nog voorzien van de H. 
Ziekenzalving, geheel onverwacht. 

We zullen haar blijven bewonderen om haar eenvoud, geloof 
en hartelijk meeleven. Met veel geduld en overgave heeft zij 
haar jarenlang getob met haar lichaam aanvaard op een voor
beeldige wijze. 

Moge zij nu genieten van een welverdiend eeuwig geluk bij 
God. 

Voor uw belangstelling en hartelijk meeleven tijdens haar 
leven, ziekte en overlijden, zeggen wij u onze oprechte dank. 

Uit aller naam: 
B.E. Blankenvoon 

Albergen, mei 1996 
Roombergweg 4 


