


t Ter dankbare herinnering aan 

Santje Wienk-Kempers 

echtgenote van 
Gerhard Wienk 

Santje werd op 15 juli 1935 te Mander geboren en ze 
overleed, na voorzien te zijn van het Sacrament der 
zieken, op 23 oktober 2001 te Rotterdam. Op 29 oktober 
hebben we haar na de gezongen Requiem-mis in haar 
parochiekerk te Zenderen, begraven op de Parochiële 

begraafplaats aldaar. 

Santje was de middelste uit een gezin van zeven kinderen. 
In 1960 is ze getrouwd met Gerhard Wienk en kwam ze te 
wonen in Zenderen, in het ouderlijk huis van Gerhard. 
Santje was een lieve vrouw, een lieve tante. Niets was haar 
teveel. Ze was altijd behulpzaam bij haar zus Annie in 
Albergen. Ze hielp er in de huishouding en was betrokken 
bij het wel en wee van de kinderen daar. Voor dat gezin 
had Santje een speciale plek in haar hart. Ze hield van veel 
mensen. Iedereen kreeg speciale aandacht. Kinderen 
hadden een speciale plek in haar hart en menig kind had 
een speciaal plekje in het hart voor haar. Santje was zeer 
betrokken bij de gemeenschap van Zenderen en het 
kerkelijk leven daar. Bloemen waren haar grote hobby. 
Het was niet alleen tijdens haar ziekte, maar ook al lang 
daarvoor, dat Santje intens kon genieten van de kleine 

dingen van het leven. Santje was een diepgelovige vrouw. 
Uit haar geloof putte ze haar hele leven kracht. Vooral toen 
ze ziek werd. In 1994 werd ze ziek, ernstig ziek. Dat 
gebeurde vlak voordat ze samen met Gerard en Wilma, 
een nieuw huis zouden gaan bouwen. Dat was voor haar 
en iedereen een grote klap. Gelukkig kwam ze die weer te 
boven. De bouw van het nieuwe huis en het bewonen 
ervan, samen met Gerhard, Wilma en Gerard was voor 
iedereen een genoegen. Vooral toen Sharèl werd geboren: 
haar oogappeltje. Ze heeft er nog bijna een jaar van 
mogen genieten . Dankbaar en blijmoedig heeft ze met 
Gerhard op 7 september 2000 hun veertigjarig 
huwelijksfeest gevierd. Echt gevierd. Met volle teugen 
ervan genoten. Zeer kort geleden heeft ze nog een paar 
fijne vakantiedagen meegemaakt in Duitsland met haar 
man en Theo en Thea. Maar de ziekte kwam terug. Alles 
werd in het werk gesteld ook deze keer de ziekte te 
bestrijden. Opgenomen in het ziekenhuis van Rotterdam 
kwam er plotseling een complicatie, waardoor haar leven 
bedreigd werd en waardoor ze tot verdriet van zeer velen is 
overleden. Ze zal altijd in ons hart blijven voortleven. 

Voor uw gebed, uw medeleven en uw ondersteuning 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Santje, mijn 
dierbare vrouw, onze zuster; schoonzuster en tante, 
danken wij u van harte. 
Voor ons is het een grote troost in deze moeilijke dagen 
van afscheid. 

G. Wienk en familie 


