


Dory Oude Hengel - Metten 

geboren 7 september 1921 
overleden 22 juli 2001 

Dory was een bijzondere vrouw. Al vanaf haar jeugd tot 
op haar ziekbed was zij gericht op anderen. Zorgzaam, 
hartelijk en attent waren haar belangrijkste eigenschap
pen. Veel liefde heeft ze gegeven aan Frans met wie zij 
ruim 51 jaar getrouwd was, aan haar kinderen en aan haar 
kleinkinderen waar ze vresel ijk gek mee was. 
Zij was de spil van het gezin en ook voor haar familie een 
bindende factor. Voor de vele vrienden en bekenden die 
ze in de loop der jaren om zich heen wist, was zij een 
gastvrije vrouw met aandacht voor iedereen. Zij cijferde 
zich weg in het be lang van anderen. 
Niemand deed vergeefs een beroep op haar. Veel tijd 
heeft ze gestoken in activiteiten voor kerk en medemens. 
Ze had geen grote wensen, de bijeenkomsten in huiselijke 
kring, de gewone dagelijkse dingen stemden haar tevre
den. Ze had een opgeruimd karakter en was a ltijd vrolijk. 
Dory hield van de natuur en genoot intens van de vakan
ties met Frans in het Sauerland. 
Dory was ook een gelovige vrouw met een speciale ver
bondenheid met Maria. De reis naar Lourdes die zij sa
men met Frans in mei nog mocht maken was voor haar 
een indrukwekkende ervaring en heeft haar veel kracht en 
steun gegeven. 

Haar leven is helaas ten einde maar in herinnering zal zij 
altijd voortleven en ook wij wi llen in haar spoor ons leven 
vervolgen. 

Lieve Dory, mama, oma 
bedankt dat jij er altijd voor ons was 

Frans 
Marie José en Gerard 
Ruben 
Job 
Esra 
Hans en Miijam 

Wat blijft 

Ik heb mijn moeder niet verloren 
daarvoor gaf zij mij veel te veel. 
Wat zij mij zei, dat blijf ik horen 
van wat ik ben, is zij mijn deel. 
Ik kom haar overal nog tegen 
in wat ik doe, in wat ik laat. 

Zij was en blijft voor mij een zegen 
waarvan het spoor steeds verder gaat. 


