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In dankbare herinnering aan 

Lien Leferink - Oude Groeniger 

Zij werd geboren op 24 januari 1924 te Delden en ze over
leed op 30 juni 1995 in het ziekenhuis te Enschede. Na de 

Requiemmis op 4 juli in de parochiekerk van de H. 
Marcellinus van haar woonplaats Boekelo, hebben we 

haar te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar. 

Lien werd 71 jaar, niet echt oud, maar het is wel het groot
ste deel van deze eeuw, die zij bewust beleefde en die 
haar leven direkt heeft beïnvloed. De crisis van de dertiger 
jaren, de Tweede Wereldoorlog, de sobere opbouw van 
de jaren vijftig en zestig en de welvaart van de tijd daarna. 

Tijdens Liens kinderjaren, in Delden, ontdekten we haar 
talenten voor het zorgen voor en het leiding geven aan 
haar dierbaren. Armoede belette haar om te leren voor on
derwijzeres, een hartewens. Dat weerhield Lien niet om in 
haar verdere leven alle kansen op zelfontwikkeling gretig 
te gebruiken; met name in de schooljaren van de kinde
ren. Het resultaat hiervan was een brede belangstelling 
voor kerkelijke en maatschappelijke gebeurtenissen. 
Zichtbaar werd dit in haar hobby lezen en ook in haar ple
zier in reizen, waaraan de vele fotoalbums de herinnering 
levend houden. In haar passies voor koken en de moes
tuin kon Lien haar creativiteit koppelen aan de zorg voor 
haar naasten. Als levensvervulling beschouwde Lien haar 
inzet voor Henk en de kinderen. 

Dit strekte zich uit tot veel meer dan de traditionele taak 
van huisvrouw. Ook het aannemersbedrijf had haar inten
se aandacht en profiteerde van haar ideeën. Samen met 
Henk bouwde ze zodoende mee aan een goede toekomst 
voor haar kinderen en kleinkinderen. 

Haar verhouding met God liep als een rode draad door 
Liens leven. Onder leiding van de zusters was ze opge
voed in de nadagen van het rijke roomse leven, waar ze 
alles over leerde. Daarnaast begon in die tijd haar ge
loofsbeleving te groeien. Ze zocht en vond hierin een 
plaats met oude elementen als haar verering van heiligen 
en haar aandacht voor pelgrimeren maar ook met nieuwe
re inzichten in bijbeluitleg en in ethische zaken. Steeds 
bleef ze zich hierbij nauw verbonden weten met God, wat 
ze op haar sterfbed bekrachtigde. 

Velen hebben Lien leren kennen als een krachtige en zelf
bewuste persoonlijkheid. Ze heeft dit niet cadeau gekre
gen. Gedurende de tweede helft van haar leven heeft Lien 
het hoofd moeten bieden aan veel lichamelijke ongemak
ken. Haar stok ,','as hiervan een duidelijk symbool. Toch 
heeft ze zich hierdoor niet laten bepalen. Tot aan haar 
laatste levensdagen, koos ze er bewust voor om ook hierin 
de regie te voeren. Voor haar naasten was het soms moei
lijk om dit van dichtbij te ervaren. Desondanks overheerst 
het respect voor Liens keuze om haar leven niet door ziek
te te laten bepalen. Met veel dankbaarheid herinnerde zij 
zich, en ook wij als nabestaanden, de vele en goede hulp 
die ze heeft ontvangen. 

Voor uw medeleven, bij de ziekte en het overlijden van 
mijn vrouw en onze moeder, danken wij u hartelijk. 

Henk Leferink en kinderen 


