


Ter herinnering aan 

LENY MONNINKHOF 

Geboren 5 juli 1927 in de gem. Losser 
getrouwd met 

Frans uit het Broek 
en moeder van vier kinderen. 

Gestorven op 5 april 1979 's avonds in 
het ziekenhuis te Oldenzaal en begraven 
10 april 1979 op de begraafplaats te Ol
denzaal. 

Mama, liefde heeft in jouw leven een grote 
rol gespeeld. Liefde voor je man en liefde 
voor je kinderen. Niets was jou te veel. Al 
de proef gesteld, omdat papa naar Indië 
in je verkeringstijd werd je drie jaar op 
was. Jouw diepe geloof, sterke wil en lief
de voor papa hebben je geholpen die tijd 
door te komen. 
In jullie huwelijk heb je bijna 25 jaar lang, 
in goede gezondheid, alles gegeven wat 
je had. 
Het ging niet altijd goed met ons maar 
altijd was jij er waar we op konden terug
vallen. 
Jarenlang heb je ons geholpen met het 
werk, de studie en de sport om het ons 
iets gemakkelijker te maken dan je zelf 
gehad hebt. 
Mama, je vond het fijn ons dicht om je 
heen te hebben. Je was de as waar alles 
om draaide. Je timmerde aan een weg die 
heel mooi had moeten worden voor jou, 

maar meer nog voor ons: papa en de kin
deren. Als iemand het verdiend had om dit 
mee te maken dan was jij dat geweest. 
Op de valreep, nu je de kinderen bijna 
groot hebt en het iets rustiger aan had 
kunnen doen, heeft God jou tot Zich ge
roepen. 
Al deze woorden op dit prentje zeggen 
eigenlijk veel te weinig. 
Jij bent veel meer dan woorden kunnen 
uitdrukken. 
Er valt nu een grote leegte in ons gezin 
en familie, bij wie je onmisbaar bent. Toch 
zullen we verder moeten zonder jou. De 
gedachte aan jouw sterke geloof, blijheid 
en doorzettingsvermogen zal ons zeker 
helpen. In ons hart blijf je altijd bij ons. 

Velen hebben vandaag aan jou gedacht, 
hiervoor zijn we zeer dankbaar. 

F. UIT HET BROEK 
Christine 
Hans 
Irma - Gerrit 
Harry - José 
en familie. 

Oldenzaal, april 1979 
Hunenveldlaan 132. 


