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Dankbaar willen we blijven denken aan 

Dien Oude Weasellnk • Lubbers 

weduwe van Johan Oude Wesselink 

Zij werd geboren te Enschede op 1april1911. 
Op 2 maart 1999 overleed zij thuis In de 

Eschpoort in Enschede. We hebben afscheid 
van haar genomen op vrijdag 5 maart In de 

H. Hartkerk aldaar, waama zij werd 
gecremeerd In het crematorium 

"Enschede" te Usselo. 

Het was onze moeder, oma en overgrootmoe
der uiteindelijk toch niet gegeven om 100 jaar te 
worden. wat ze zo graag gewild had, maar we 
hebben haar wel lang in ons midden mogen 
hebben, dankzij haar levenslust en haar sterke 
wilskracht. 
Haar leven is zeker niet gemakkelijk geweest, 
maar misschien is ze juist daardoor de sterke 
vrouw geworden waar wij met liefde, respect en 
dankbaarheid aan terugdenken. 
Dien werd geboren als jongste in een gezin van 
7 kinderen en ging ol jong aan het werk. 

In 1936 trouwde ze met Johan Oude Wesselink 
en ze kregen 6 kinderen, van wie Ansje en 
Frans helaas al over1eden zijl. Vader Johan 
overleed plotseling in 1958 en dat betekende bij 
alle verdriet en de ZOl1J voor de nog jonge kin
deren, dat moeder toch weer moest gaan wer
ken. Tot haar 6o- heeft ze dat volgehouden. 
Moeder werd erg handig In het huishouden, kon 
goed organiseren, leerde naaien en zichzelf op 
veel manieren redden. Daalbij kon ze ook nog 
van het leven genieten, met haar gevoel voor 
humor, de plezierige Zonnebloemvakanties en 
de bedevaarten naar Kevelaer, die voor haar, 
gelovig als ze was, zoveel betekenden. Na heel 
lang In de Bandoengstraat gewoond te hebben, 
moest ze enkele jaren geleden toch nog ver
huizen, naar De Eschpoort, vanwege de 
behoefte aan verzorging. De overgang was niet 
gemakkelijk, maar ze heeft zo toch nog een 
goede tijd gehad, genietend van alle bezoek 
dat ze kreeg. Na een laatste kortstondige ziek
te Is ze tenslotte rustig ingeslapen. Moeder, 
bedankt voor alles, Je was echt iemand en Je 
hebt je zo dapper, zo plichtsgetrouw en zo zorg
zaam zo lang geweerd. Moge onze God jou nu 
rust en vrede geven. 

Voor uw meeleven met onze moeder en oma 
en met ons In deze dagen van afscheid, zeggen 
wij u hartelijk dank. 

Kinderen, klein· on achtertdAinklndernn 


