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In dankbare hcrinncnng aan 

Jeannette Eitink-Oude Vriclink 
Jeannene werd geboren op 18 februari 1955 in 

Glanerb~. t\a een oneerlijke strijd tegen een moedig 
gedragen mkte i,; ze overleden op 1 i olnober 1991>. Wij 
hebben op 22 oktober afscheid van haar genomen tijdens de 
Eucharistieviering in de Parochiekerk van de 0 L. \'rou11 
van ,\ltijddurcnde llijstand te Glanerbrug. Daarna hebben 
wc haar begeleid naar het Crematorium te Usselo. waar de 
crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden. 

Afscheid nemen doet pijn. 
Wc 1crlic1en in jeanneHe een mens. die zichzelf niet graal! 
op de voorgrond plaatste. Onopvallend 111b Le altijd voor 
anderen bezig In de familiekring was dat goed 1ichtbaar in 
haar band met vader. Toen 1-ader ernstig ziek 11crd, heeft zij 
samen met moeder intensie( voor hem ge10rgd. He1 was een 
dieptepunt in haar leven toen vader in 1987 overleed Ook 
moeder heeft tij altijd met 1ecl liefde en 1org omringd. 
jcanncltc en Rob hebben geen kinderen gekregen, maar 
alle kinderen van broers en zus waren ook een beetje haar 
kinderen. Die hij1onderc band werd ook door de kinderen 
10 gevoeld. ilovendien was Jeanncttc de verbindende 
persoon voor de tantes in de familie. 
Ook had Jeannette een bijzondere band met haar drie 
broers, voor 111r Le altijd "ons kleine wsje" is geble1·en. \Ict 
heel 1 cri ple7ier heeft Le ruim 26 jaar gewerkt bij de 
\riënsstich1ing in Glanerbrug. Daar heelt ze in l 9i6 Rob 
leren kennen Orie 1aar la1er Lijn te ge1rou1\ d 

jeannelle had een hele hechte band met haar collega\. 

Dit was ook duidelijk te merken tijdens haar .áekteperiode. 
:\aast haar werk was ze binnen 1 erschillende \·erenigingcn 
actief: bij .\\anti-Wibkracht in het b1..~tuur en als jeugd
leidster bij handbal, hij Tennis1·creniging Glanerbrug als 
actief speelster en in de rcm:atiecommissie. Daarnaast was 
ic naull' betrokken bij 1oneelproducties van Triade. achter 
de schermen was ze verantwoordelijk mor de kleding. 

jeannette was een stille werker. ! laar motto luidde: Nie1 
1euren maar doen! Haar sociale bewogenheid toonde zij 
ook binnen de \'redesbeweging "Pax-Christie". De komst 
van de Noord-Ierse kinderen was voor haar en Rob altijd 
een hoogtepunt. jeannette hield van gezelligheid. Dit kon 
1an alles zijn: op 'n terrasje, spelletjes in de huiselijke kring, 
uit eten met familie of vrienden. vakanties met Rob en 
1Ticnden en dan natuurli1k lachen. heel 1eel lachen. 

In 1996 kwam er plotseling hel onheilsbericht \an de 
ziekte. die k\1 aadaardig bleek. è\a een zware operatie leek 
het eerst nog de goede kant op 1c gaan. \'ooral ook door de 
positieve instelling rnn jeannette zelf bleef iedereen hoop 
houden op een herstel. Helaas bleek het 1och een ongelijke 
strijd te worden. Terug van vakantie op l\lallorca kreeg ze te 
horen dat er geen gene1ing meer mogelijk was. Na enkele 
maanden liefdevolle verzorging door Rob en de inzet van 
Ginie. die er altijd voor haar was. is ze toch nog heel 
onverwacht overleden Het geplande weekend met haar 
familie heeft ze helaas niet meer mee mogen maken. 

Lie1·e jeannene. mei alleen herinneringen zullen we 
verder moeten le1·en. \\'e zullen je erg missen. 

\'oor lm mcddevrn, brtoortd mdtn> de z1ek1e en b11 het 01..,,[1iJen 

wn /eanneue, :<uen 11.·11 u hanell1k dank Rob en familie 


