
"Het moet hee_rlijk zijn als je zo sterk 
ergens m kunt §Je/oven, 

dat je daarvoor je helë leven geeft. " 

Dankbaar gedenken wij 

BETSIE OUDE WEERNINK - NIJHUIS 

echtgenote van Hennie Oude Weernink. 

·ze werd §leboren in Losser . 
op 16januari 1928. : 

Veel te vroeg en onverwacht stierf ze op 
10 oktober 1991 in het Medisch Spectrum 

Twente te Enschede. 
· We hèbben afsch.eio,van t1aar genomen 

en haar ter ruste gelegd op deoegraaf0 

plaats bij de St. Renii~iuskerk te Weerselo. 

Met hele andere· verwachtingen voor deze 
dag zijn wij geconfronteerd met de dood van 
mama. 
Tijd om afscheid te nemen was er niet. 
Mama was haar hele leven zorgzaam voor 
papá en de kinderen. Het welzijn van het 
gezin was voor haar het meest belangrijke 
levensdoel. Ze is voortdurend bereid ge
weest om zichzelf voor dat doel weg te 
cijferen. De energie daarvoor putte ze uit 
haar sterke geloof in God en in het goede in 
elke . medemens. Elke medemens, ook de 
verdrukte, kree~ een eerlijke kans bij haar. Ze 
kon anderen niet afwijzen of verdriet doen. 

Wanneer mama verdrietig was probeerde ze 
dat zelf te verwerken en het te verbergen voor 
anderen. Voor het verwerken van verdriet 
had ze haar eigen plekjes: de keuken en de 
slaapkamer. . 
Mama hield erg van lezen: ze las de krant 
dagelijksvan voor naar achter. Daarnaast las 
ze allerlei boeken uit pure belangstelling en 
leergierigheid. Dat deze interesse groot was 
merkten we ook doordat ze veel naar diverse 
soorten tv-programma's ,keek. 
Mama heeft ontzettend ger:ioten van fietsen 
in · de omgeving. Het liefst ging ze bood
schappen doen op de fiets in Oldenzaal. 
Mama keek .. u~ naar de dag waarop ze met 
papa san;ien V;an' de. ;.'oude da~r kon gaan 
genieten: samen fiètsèn1 ·toeren In de omge
ving en koffie drinken biJ hun kinderen. 
Mama, w ij zijn je hèel dankbaar voor alles wat 
je voor ons gedaan hebt. 
Blijf vanuit de hemel voor ons een steun en 
toeverlaat op onze verdere levensweg. 

Hennie Oude Weernink 
André 
Jos en Petra 
Miriam en René 
Yvonne en Leo 

Wij. zeggen U hartelijk da,nk voor l.N-1 me
de even bij het heengaan van onze lieve 
mama. 


