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Een dankbare herinnering aan 

MINA HOLLINK 

weduwe van 
Hendrik Leferink 

Zij werd geboren op 22 september 1903 te Epe 
(Dtsl.). Gesterkt door het Sacrament van de Zieken 
stierf zij op 12 oktober 1992 te Hengevelde. Na de 
viering van de Uitvaart op 15 oktober In haar paro
chiekerk van de H.H. Petrus en Paulus heeft haar be
grafenis plaats gevonden op het kerkhof van de pa
rochie. 

Zij was een vrouw, die altijd bezig was. En het liefs_t 
werkte zij buiten. In haar jeugd in Bentelo leerde ZIJ 

het buitenleven kennen. Vanzelfsprekend zocht ZIJ 

het buitenwerk op bij haar huwelijk, omdat haar 
schoonouders door leeftijd wat meer binnen waren. 
Uit haar huwelijk, dat begon op 11 juni 1931, werden 
acht kinderen geboren. Tot de dood van haar man 
op 19 maart 1985 hebben zij samen hun kinderen 
zien opgroeien. Er werden dertig kleinkinderen ge
boren en tien achterkleinkinderen . Naast de vreugde 
van een groot gezin heeft zij ook het verdriet gekend, 
waarvoor niemand gespaard blijft. Het verlies van 
een schoonzoon, een kleinkind en haar enige zus 
waren grote klappen. 

Zoals het ene seizoen het andere opvolgt, zo heeft zij 
op dezelfde plaats ervaren dat het ene geslacht het 
andere opvolgt. 
Met Minie en Henk, met Marco, Cindy en Rianne 
heeft zij haar oudedag mogen doorbrengen. Ook in 
het nieuwe huis heeft zij zich thuis gevoeld. 
Maar ouder worden gaat ook met eenzaamheid, met 
ziekte en afhankelijk worden gepaard. Steeds meer 
had zij de zorg en aandacht van haar huisgenoten e~ 
van de andere familieleden nodig. Volop heeft ZIJ 

steun ontvangen en met liefde werd zij thuis ver
pleegd, toen bleek hoezeer het ziekenhuis haar te
genstond. 
In geloof weten wij, dat wij ons leven van God ont
vangen en het aan Hem moeten terugge~en. In deze 
overgave aan God is zij gestorven. En WIJ verzoenen 
ons in ons hart met het geloof dat het lijden van deze 
tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, waarvan ons 
de openbaring te wachten staat. (Rom.8, 18). 

Heer, laat onze Moeder en Oma 
delen in uw eeuwige Heerlijkheid. 
Geef dat haar leven en voorbeeld ons 
voor ogen blijft, ook nu zij gestorven is. 
Amen. 

Voor uw belangst!"lling en medeleven betoond tij
dens haar ziekte en na het overlijden van onze lieve 
mama en oma betuigen wij u onze oprechte dank. 

familie Leferink 


