
Hoe mooier en rijker de herinneringen, 
des te moeilijker de scheiding. 

Maar dankbaarheid verandert de pijn 
van het afscheid. 

Moeder en Oma bedankt voor alles. 

Harry en Sieny 
Patricia, Yurley, Paola, Lonneke ~ 
Marja en Jos 
Dennis, Lianne, Mar/inde 
José en Eduard 
Michelle, Sander 

Voor uw meeleven en uw aanwezigheid 
bij haar uitvaart en crematie 

zijn we zeer dankbaar. 



In dankbare herinnering aan 

Hendrika Maria Oude Yrielink - Kienhuis 
Rieky 

weduwe van Arnold Oude Vrielink 

Zij werd geboren aan de Hogeboekelweg 60 
te Losser op 20 maart 1929 

en overleed voorzien van de H. Sacramenten 
op 23 december 2007 in het ziekenhuis 

te Enschede. 

We wisten dat moeder sinds het overlijden van 
vader op 14 mei 2005 zich niet meer gelukkig 
voelde in de situatie waarin ze verkeerde. Ze 
miste vader ontzettend die altijd haar steun en 
toevertrouwen was. Vlak voor het overlijden 
van vader kreeg ze een beroerte en dit beperkte 
haar verder in het doen en laten. Hierna volgde 
er een tijd van verschil lende kwalen die haar 
leven steeds meer en meer beïnvloedden en 
afhankelijk deden maken van anderen, de ene 
tegenslag volgde op de ander, hier had ze dan 
ook veel moeite mee. Als enige dochter in een 
groot boerengezin met 6 kinderen moest ze al 
vroeg na de lagere school en enkele jaren 
huishoudschool helpen op de boerderij, zwaar 
huishoudel ijk werk verrichten en voor haar 

5 broers zorgen. Haar leven bestond uit hard 
werken. Ze hield van zorgzaam zijn, 
gezelligheid, puzzelen, fietsen, lekker koken en 
onder de mensen zijn. Ze genoot van haar 8 
kleinkinderen. De afgelopen jaren werd ze door 
haar drie kinderen om de beurt iedere zondag 
opgehaald om samen met hun gezinnen de 
zondagen door te brengen in gezelligheid. 
Ondanks dat ze iedere week hiernaar toe ging 
bleef ze zich steeds erg eenzaam voelen. Ze 
miste vader ook hierbij ontzettend en liet dit 
dan ook erg merken in haar hele manier van 
leven en praten. In het Ariënshuis waar ze sinds 
7 april 2007 woont, heeft ze steeds het gevoel 
gehad dat dit niet haar plekje moest zijn. Dit 
stak ze dan ook niet onder stoelen en banken en 
ze zei regelmatig terug te willen naar haar 
huisje aan de Veenpluisstraat. 

Op 28 december 2007 hebben wij afscheid van 
haar genomen in de R.K. Kerk van O.L. Vrouw 
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug, 
waarna de crematie heeft plaatsgevonden in het 
crematorium Twente te Usselo. Hierna zal ze 
worden bijgezet in het graf van haar man op het 
Katholieke kerkhof te Glanerbrug en mogen ze 
weer samen zijn. 


