
'Mijn krachten zijn nu uitgeput 
Mijn bidden is verfloord 
Nu kom ik bij U, zonder pijn 
Ik sta aan de hemelpoort.• 

In dankbare herinnering aan 

Gezina Josephina Oude Lansink 
weduwe van 
Bemardus Johannes Senger 

Zij werd geboren op 10 maart 1915 te Weerselo. Zij 
overleed toch nog onverwachts op 18 september 1999 
in het ziekenhuis te Oldenzaal. Na de uitvaartviering in 
de H. Plechelmuskerk te Deurningen hebben we haar bij 
Pa en zoon Gerrit te ruste gelegd op het r.k. kerkhof 
aldaar. 

Sien was een eenvoudige, heel gelovige vrouw, die 
goed wist wat ze wilde. Meer dan 55 jaar was ze geluk
kig getrouwd met Bernard Senger en de meeste jaren 
woonden ze op het 'Oosterveld'. In hun gezin, waar 
moeder duidelijk het middelpunt van was, werden 9 
kinderen geboren. 
Sien hechtte sterk aan het katholieke geloof en vond daar 
veel steun in. Ze bad veel en 'beleefde' iets mee van het 
leven van Jezus en Maria. Ze stelde het erg op prijs de 
H. Communie te ontvangen. 
Een paar keer ging ze op bedevaart naar Kevelaer en 
Lourdes. Ze kon er iets van haar verdriet om de familie
leden, die gestorven waren, een plaats geven. 

Tot op het laatst bezocht ze de vieringen in de kapel en 
ook nog soms in de kerk (als de pastor uit Deurningen er 
was). 
Toen haar man Bernard minder goed kon heeft ze veel 
voor hem gezorgd, samen met de kinderen tot hij in 1995 
stierf. 
Midden 1997 is Sien naar •st. Jozer in Weerselo ver
huisd. Ze kreeg daar een mooie plek en genoot van het 
uitzicht en de verzorging. Fijn vond ze als de kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen kwamen. Ze kende 
ze allemaal en leefde met hen mee. Verder kaartte ze 
graag en voorzag velen van gebreide wintersokken. 
Moeder en oma heeft eind augustus nog erg genoten van 
het familiefeest in Buurse. Ze kon toen nog aardig goed. 
Ze zei: 'Ik heb d'r ok genog veure bid." 
Toch merkte je dat ze tussendoor naar het einde ver
langde. Ze wou naar Pa, Bernard, en de overige gestor
ven familieleden. In alle rust is ze gestorven met het 
verlangen. 

"Want Gij, o Jezus, zijt bij mij, 
Ik was U nimmer zo nabij.' 

(T. Brandsma) 

We bedanken u voor uw belangstelling en medeleven 
tijdens en na het overlijden van ons Moeder, Oma en 
klein Omaatje. Onze speciale dank gaat uit naar de goede 
zorgen van het verzorgingshuis St. Jozef te Weerselo en 
het Medisch Spectrum Oldenzaal. 

Kinderen, klein- en achterileinkinderen. 


