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Zij werd geboren in Wenen 

op 15 september 1910. 

Gedwongen door de economische malaise in 
Oostenrijk, maakte ze vlak na de eerste wereld
oorlog, samen met haar zus Kathe, voor het 
eerst kennis met Nederland. 

Haar drang naar avontuur en ondernemingslust 
brachten haar later weer terug: ze was toen 1g 
jaar. 

Het was niet makkeh1k om als buitenlands 
stadsmeisje. zover van haar familie haar draai te 
vinden. Haar bewonderenwaardig opt1m1sme 
heeft haar er doorheen geholpen, zoals zo vaak 
in haar latere leven. 

Ze vond hier een baan en ook haar liefde voor 
het leven. Na zeven 1aar verkering is ze met haar 
Henk getrouwd. 

Toen kwam er weer een wereldoorlog. Beide 
kinderen werden in deze donkere periode gebo
ren en maakten dat ze ondanks de moeilijke tij
den toch gelukkig waren. 

Na alle ellende van de oorlogsjaren volgde er 
weer een tegenslag: papa werd ziek. Ook dit 
heeft ze met een bewonderenwaardige moed en 
veel liefde verwerkt. 

De band met de kinderen werd nog hechter en 
bleef dat door de jaren heen. 

Van liefhebbende en zorgzame moeder en echt
genote werd ze een altijd klaarstaande oma 
waarop haar kinderen en haar kleinkinderen 
nooit tevergeefs een beroep hebben gedaan. 

Haar betrokkenheid was onvoorstelbaar; ook 
toen later haar achterkleinkinderen werden 
geboren; ook zij zullen haar missen. 

Wat hebben we allemaal lang van haar mogen 
genieten. 

Dankbaar zijn we dat ze ons de laatste weken 
van haar leven de gelegenheid heeft gegeven 
alles wat we elkaar nog rnet gezegd hadden uit 
te spreken en dat ze daarbij zo warm en sterk 
was dat we er troost uit zullen putten bij de ver
dere vel'\verking van ons verdriet. 

Ze was een "liebe Wienerin" en een pracht
vrouw, 

Karoline Roding-Schachinger, 

overleden te Vaassen op 30 juni 2000. 

Voor uw belangstelling en medeleven na het 
overl ijden van Lien zeggen kinderen, kleinkin
deren en achterkleinkinderen U hartelijk dank. 


