


In dankbare herinnering 

Fien Kockmann - Lewing 
• 30 november 1930 t 14 november 2009 

Finie is geboren en getogen in Glanerbrug. Daarna 
werd de wereld wat groter en ging Finie in Enschede 
werken. Ze werkte zoals dat heette ' in de textiel' . 

Finie was een vrolijke en stralende vrouw en het is 
dan ook goed te begrijpen dat Johan met liefde heel 
wat kilometers op en neer heeft gefietst tussen 
Oldenzaal en Glanerbrug. Het werd wat tussen die 
twee. Ruim 50 jaar hebben ze lief en leed met elkaar 
gedeeld. 

Ze kreeg drie geweldige dochters: Ina, Maria en 
Josefien. Voor hen was ze naar beste vermogen 
een liefhebbende moeder, zonder grote woorden of 
gebaren. Ze was zorgzaam en beschermend. 'Kiek 

uut" was een veel gehoorde waarschuwing. Ze vond 
de buitenwereld vaak groot en vol gevaren. Ze 
voelde zich thuis het veiligst en ging niet graag van 
huis. 

Ina, Maria en Josefien groeiden op en maakten zo 
haar wereld weer wat groter. Dochters gaan zo als 
dat hoort hun eigen weg. Dat was voor haar niet 
altijd gemakkelijk, maar ze heeft daarin op haar eigen 
manier haar weg gevonden. 

Toen Emma en later Daphne geboren werden was 
ze helemaal trots en gelukkig. Toch nog oma 
geworden, dat was een geweldige gebeurtenis voor 
haar. Voor Emma en Daphne was ze een lieve en 
goedgeefse oma. 

Vorig jaar kon ze de dokters niet meer buiten de deur 
houden en moest ze een ingrijpende operatie 
ondergaan. Kortom: het laatste jaar heeft ze, zeer 
tegen haar zin, veel moeten dokteren. Ondanks alle 
steun van man en dochters was dit voor haar een 
moeilijke tijd. 

Ze twijfelde aan veel, maar ze had een rotsvast 
geloof in de kerk en het hiernamaals. Emma en 
Daphne weten wat dat betekent: oma is nu een 
sterretje aan de hemel en zo waakt ze over ons 
allemaal. 

Ina en Eddy 
Maria en Peter 
Josefien, Humphrey, Emma en Daphne 


