
Sterven doe je niet meens 
maar af en toe een beetje 
En alle beetjes die je stierf 

't is vreemd, maar die vergeet je. 
Het 1s je dikwl)IS zelf ontgaan 

je zegt ik ben moe. 
maar op een keer. dan ben je 

aan je laatste beetje toe 

In dankbare hennnenng aan 

Maria Susanna Sanderink 

weduwe van 
Johannes Hendrikus Oude Hengel 

Z11 werd geboren op 51anuan 1921 te Agelo. Ze 
overleed na het ontvangen van de H Sacramen
ten der Zieken op woensdag 7 maart 2001 op 80 
1arige leeftijd m het z1ekenhu1s te Oldenzaal. Op 
12 maart 2001 hebben w11 haar na een plechtig 
gezonden Uitvaartmis te ruste gelegd b11 haar 

man op het parochiekerkhof te Tilligte. 

Moeder is zesentwintig 1aar gelukkig getrouwd 
geweest met vader, samen hadden ze de zorg 
voor 8 kinderen en de boerderij Daarbij had ze 
ook nog de zorg voor opa, oma en tante Trui. Het 
plotseling overli1den van vader op 22 mei 1975 en 
het ziek worden en overlijden van haar zoon Theo 
en de kleinkinderen Raymond en Rene heeft 
moeder nooit goed kunnen verwerken Maar on
danks haar verdriet was ZIJ steeds degene die 

alles oppakte en regelde. Dit mede door haar 
sterke wilskracht en geloof. 

Het was voor moeder een hele geruststelling dat 
Jan en Agnes de verantwoording van de boerderij 
overnamen. Ze leefde heel intens mee en het 
deed haar dan ook goed dat de boerderij voortva
rend liep. Trots was ze op haar vele kleinkinderen 
die vaak naar haar toegingen en de veriaardagen 
die ze met hen vierde. De bejaardensoos, zusjes
dag en haar verjaardagsfeesten met de hele fami
lie waren een niet te missen uitgaansmiddag voor 
haar. 

Toen het tijdstip kwam dat moeder haar werk
zaamheden op de boerderij niet meer kon doen 
was dit voor haar zeer moeilijk te aanvaarden. 
Haar gezondheid dwong haar er zelfs toe om te 
verhuizen naar het verzorgingstehuis te Ootmar
sum. Hier bezocht ze dan ook iedere donderdag 
de communieviering. Want een week zonder deze 
viering was voor haar geen goede week De laat
ste dagen van haar leven waren niet eenvoudig, 
maar ze bleef optimistisch en had een zeer groot 
vertrouwen in Maria. 

Moeder en Oma, bedankt voor al je liefde en 
zorg. In gedachten blijf je altijd bij ons. 

Voor al uw belangstelling en medeleven na het 
overlijden van Moeder en Oma danken wij u har
telijk. 
Maart 2001 Familie Oude Hengel 


