


Met veel liefde willen wij blijven denken aan 

Engellna Susanna 
Oelderlnk-Slckman 

Llny 

Geboren in Losser op 9 oktober 1930. 
Zij was 46 jaar gehuwd met 

Gerard Oelderink. 
Geheel onverwacht is zij overleden op 

30 september 2004. 

Bijna jarig, wat zullen we gaan doen? Lekker 
eten met de kinderen, dat lijkt me wel wat. 
Waar en wanneer? Wie had dit kunnen den
ken dat dit niet meer door zou gaan. 

Mijn lieve vrouw, mama, schoonmoeder en 
oma duif. Zo hebben wij haar gekend en met 
veel liefde en toewijding heeft ze die taak ver
vuld. 
Liny was de oudste uit een gezin van acht kin
deren. Ze wist al vroeg van aanpakken. In 
1958 is ze getrouwd met Gerard Oelderink. 
Ze kregen samen een dochter Marion en een 
paar jaar later een zoon Gerrie. Zoals Liny 
zelf zei ging ze iedere dag met de koetse naar 
haar vader en moeder, om daar te helpen en 
te koken. 

Wanneer ze dan aan de late kant was stond 
haar moeder al aan de deur te wachten en 
zei: 'Woar blief ie tochl' 
Haar grote hobby was wel koken, ze stond 
's morgens al vroeg voor het aanrecht. Rond 
9.30 uur was alles al voorbereid. Zodat ze 
precies om 12.15 uur samen kunnen eten. 
Want Liny was een vrouw van de klok. 
Het meeste eten kwam van eigen land. Hier 
hebben ze samen veel tijd doorgebracht. 
Ook de zondagen waren spannend, want dan 
kwamen de duiven terug. Ze was soms nog 
fanatieker dan Gerard. 
De kleinkinderen Rian, Daisy, Maaike, Andy, 
Marloes en Steyn betekenden erg veel voor 
haar. Oppassen, lekkere pannenkoeken 
bakken, spelletjes doen en kaarten. 
Lieve oma duif bedankt! 
Het plotselinge afscheid waar niemand reke
ning mee had gehouden is onbeschrijfelijk. 

We zijn u dankbaar voor al uw medeleven die 
wij hebben ontvangen na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, mama, schoonmoeder en 
oma duif. 

Gerard, 
kinderen en 
kleinkinderen 


