
In dankbare herinnering aan 

Gezina Maria Hermina de Lenne 
tante Sien 

Zij werd geboren op 2 februari 1917 te Saasveld en overleed 
op 15 juni 2007 in 't Dijkhuis te Borne. Na een plechtig 
gezongen uitvaart op 20 juni hebben we haar naast haar 
ouders te rusten gelegd op het parochiële kerkhof te Saasveld. 

Tante Sien werd geboren in een gezm met 3 broers en 3 
zussen. Na haar lagere school bezocht ze de huishoudschool 
te Borne. De tijd liet het niet toe om verder te studeren, 
ondanks dat ze de capaciteiten hiervoor had en graag deze 
uitdaging aan wilde gaan. Ze ging thuis meewerken in de 
bakkers- en kruidenierszaak van haar ouders. Ze verzorgde 
de in- en verkoop en de financiële administratie. In de ooriog 
zorgde zij, omdat alles op de bon was, voor een eerlijke 
verdefing van levensmiddelen en tabak. Na de oor1091n 1948 
trouwde haar broer Johan. Lan9zaam breidde d1tgez1n steeds 
meer uit en speelde ZIJ een actieve en doortastende rol bij de 
verzorging en opvoeding van de kinderen. Wij als kinderen de 
Lenne zagen in haar een tweede moeder. Orde, eerlijkheid en 
d1SC1pline stonden bij haar voorop, maar ze verzorgde ons ook 
bij aóe huis- en tuinongevanen en zorgde ieder Jélar voor een 
spannende sinterklaasavond. Ze heeft ook samen met ons 
ma haar ouders, die beiden een hoge leeftijd hebben bereikt, 
tot hun dood verzorgd. Tante Sien had een brede interesse; de 
krant werd dagelijks doorgesp1t en ook de televisie hield haar 
op de hoogte van alles wat er in de wereld gebeurde. Ook 
hield ze van reizen. Ze ging meerdere keren voor een 
bedevaart naar Lourdes en vele jaren achtereen naar 
Banneux. Zelfs ging ze OOI! in een dag op en neer naar Rome. 

Op 65-jarige leeftijd verhuisde ze naar De Ha9en. Wel kwam 
ze dagelijks op de fiets naar haar ouderlijk huis voor de zorg 
van de winkel tot deze midden jaren negentig werd gesloten. 
Er brak toen een lijd aan voor uiljes zoals kaartmiddagen, 
visite bij familie en bekenden, toneel en concert. Tante Sien 
was een groot liefhebster van klassieke muziek. Jaren heeft 
ze deel uitgemaakt van de Gemengde Zangvereniging en 
later van hel Dameskoor. Ook was ze vele jaren lid van de 
plaatselijke EHBO-vereniging. Ze heeft ruim 25 jaar prettig 
gewoond op haar ·eigen plek" aan de Slotweide. Daarnaast 
bleef ze nauw betrokken bij onze familie en was graag van de 
partij om feestdagen en verjaardagen mee te kunnen vieren. 
Haar kracht was om de persoonlijke ontwikkeling van een 
ieder van ons te volgen en hier ook haar eigen mening over te 
geven. Op 2 februari jl. vierde ze blij en dankbaar haar 
negentigste veriaardag temidden van haar familie, buren en 
bekenden. In maart werd ze met hartklachten opgenomen in 
het ziekenhuis. Haar gezondheid gang vanaf dat moment 
langzaam achteruit. Terugkerende prJfl en angst waren voor 
haar een zware beproeving. In dit proces stond ze de intimiteit 
met ons steeds meer toe en vertrouwde hierop. Na nog een 
deskundige en liefdevolle verzorging van dne weken m 't 
Dijkhuis te Borne overleed tante Sien op 15 juni 2007. Dat ze 
nu mag rusten in vrede. Een ieder die je kende, had zo Zijn 
eigen band met jou. Wij als fam1he hebben genoten van ie 
verhalen, maar bovenal hebben wij genoten van je levenslust 
We zullen je missen. 

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en na 
haar overlijden betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Familie de Lenne 
Familie Diepenmaat 
Famifle Veldhuis 


