
"Niets is sterker dan de hoop. 
dat God op ons ''acht" 

(haar eigen woorden) 

Ter dankbare herinnering aan 

JOHANNA MARIA OUD!:. LENFERINK 

weduwe van Johannes Oude Heuvel. 

Ze werd op 16 september 1899 in Deurningen 
geboren. 

Gesrerkt door de Sacramenten der Zieken 
is onze moeder, groot- en overgrootmoeder 

in de naeh t van 5 december 1989 
in volle overgave aan God van ons heengegaan 

op de gezegende leeftijd van 90 jaar. 
Op 8 december hebben we tijdens de Eucharistie
viering in de O.L. Vrouwekerk afscheid van haar 
genomen en haar daarna bij papa te rusten gelegd 

op het R.K. kerkhof te Hengelo. 

Wij. haar kinderen en kleinkinderen. zullen altijd 
in dankbaarheid aan haar blijven denken. 
Ruim 63 jaar heeft t.e gewoond in haar huis waar 
ze zeer aan gehecht wa.~. Ze kon genieten als ze 
nog even in de tuin kon wandelen, al ging dat de 
laatslc maanden niet meer. 
Ze was gelukkig dat ze haar klein- en achterklein
kinderen mocht zien opgrol'ien. Een paar dagen 
voor haar dood mocht ze nog haar laatste achter
kleinkind zien en dat maakte haar gelukkig. 
Zij was een groot voorbeeld voor ons allen in ge
loof en liefde. 

Haar geloof in God en haar vertrouw en in .\taria 
liep als een rode draad door haar leven. 
Vreugde. maar ook veel ziekte , ·an papa en van 
haarzelf heeft zij meegemaakt. Ook de pijn om 
het verlies van haar kind Jozef droeg 1e heel haar 
teven mee. Maar altijd zei ze: "Bid en vertrouw 
op God. Anders had ik dit alles in mijn leven niet 
kunnen verdragen." 
Haar gezin was alles voor haar. Als ze al haar kin
deren om zich heen had. was dat een feest voor 
onze moeder. 
Dankbaar was 1e voor de ~oede zorgen van Jos en 
Johan waar ze 26 jaar bij in huis was. 
Vooral de laatste tijd toen het niet meer ging van
'' ege haar ziekte. waren 1ij steeds, samen met Rie, 
aan haar zijde. 
Wij bidden dat C'.od je in Zijn heerlijkheid zal op
nemen. 

"~taria. neem allen die ik hier moet achterlaten 
onder uw bescherming". 

:\foeder. in ons hart blijf je bij ons. 

Oma, we vergeten je nooit. 

WiJ zeggen U oprechte dank voor uw meeleven 
tijdens de ziekte en na het heengaan van onze 
lieve moeder en oma. 

De kinderen, klem- en achterkleinkinderen. 

Hengelo Ov., december 1989. 


