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In dankbare herinnering aan 

Minie Oude Vrielink -
Veldscholte 

Minie Veldscholte werd geboren op 29 juli 1922 
in Lonneker. Ze groeide op in een gezin waar 
14 kinderen werden geboren. Hun namen met 
de oudste voorop zijn: Gerard, Annie, Herman, 
Johan, Minie, Hendrik, Marie, Sien, Rikie, 
Johan, Lenie, Bernard, Jan en Betsie. Na de 
schooltijd moest er gewerkt worden en ze kwam 
bij de wasserij , de fabriek van Scholten, als 
dienstmeisje bij dokter Commandeur en bakker 
Tenniglo en ook heeft ze gewerkt in de keuken 
van het ziekenhuis. Ze ging het huis uit en 
kwam te wonen aan de Mr. Henri Viottastraat, 
dichtbij "Het Diekman". Op een vrijgezellenbal 
heeft ze Jan Oude Vrielink ontmoet. Op 29 april 
1969 is ze met hem getrouwd en ze ging bij Jan 
op de boerderij in Langeveen wonen. Minie liet 
het werk op dit gemengde bedrijf aan Jan over. 
In de woning had ze alles piekfijn voor elkaar. 
Samen met Jan was ze gelukkig. Met hulp van 
de zussen van Jan werden de ouders van Jan 
tot aan hun dood liefdevol verzorgd. Toen het 
werk op de boerderij te zwaar werd zijn ze 

verhuisd naar de Weleveldstraat in Tubbergen. 
Samen hebben ze daar hele mooie jaren gehad 
en iedereeen was welkom. Toen Jan de ziekte 
van Parkinson kreeg zijn ze verhuisd naar de 
Eeshof. Minie heeft afscheid van Jan moeten 
nemen op 20 augustus 2002. Toch probeerde ze 
de moed erin te houden. Ze is nog naar Lourdes 
geweest en volgde zelfs een computercursus. Na 
een aantal jaren alleen te hebben gewoond wilde 
ze graag naar het Ariënstehuis in Enschede 
om zo dichter bij haar zussen te kunnen zijn. 
Na eerst een aantal kleine hersenbloedingen 
volgde in juni 2008 een zware hersenbloeding. 
Minie is toen overgebracht naar het Gereia in 
Oldenzaal. Ze is hier uiterst liefdevol verzorgd 
door het verplegend personeel, maar ze kon niet 
meer lopen, eten of zelfs praten. Communicatie 
werd steeds moeilijker. Haar geloof in God heeft 
haar ook in deze tijd gesteund. Op 23 maart 2010 
hebben we afscheid van Minie genomen. Moge 
Minie nu samen met Jan rust vinden en bij God 
thuis zijn. 

Wij danken u voor uw belangstelling tijdens de 
ziekte van Minie en na haar overlijden. 

Fam. Oude Vrielink 
Fam. Veldscholte 

Lonneker, maart 2010 




