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Met veel liefde blijven we denken aan 

Mien Lotgerink-Wienk 
sinds 1988 weduwe van 

Ben Lotgerink 

Moeder werd geboren op 26 februari 1910 in 
Frensdorff (Old). Kerstmis 1999 ontving moeder in 
het bijzijn van al haar kinderen en kleinkinderen het 
Sacrament van de Zieken . 

"Nu ben ik er helemaal klaar voor" wist moeder te 
vertellen . 30 december 1999 overleed moeder thuis 
in "de Molenkamp". 

Je moeder blijft je moeder 
zo eigen en vertrouwd 
je wilt haar niet graag missen 
omdat je van haar houdt. 
Maar eens dan komt de dag 
dat je haar moet laten gaan. 
Je verstand zegt dat 't goed is 
maar in je ogen blinkt een traan. 

Een lang en bewogen mensenleven is ten einde. 

Er is verdriet, omdat we moeder zullen missen, maar 
gevoelens van dank voor de vele jaren dat moeder 
zo actief en jong van hart in ons midden was, over
heersen. De jeugd van moeder was een gelukkige 
jeugd, omdat ze opgroeide in een fijn gezin. Daar is 
de basis gelegd voor een vrolijke, optimistische kijk 
op het leven. 

Ze was een opgewekte moeder, vol levenslust en 
humor. Een sterke moeder, in staat de klappen van 
het leven op te vangen. Ze zijn haar niet bespaard 
gebleven. 

Elf jaar geleden overleed haar lieve man Ben. Het 
gemis was groot, maar moeder wist zoals altijd weer 
de kracht te vinden om de draad van het leven op te 
pakken. 

De kleinkinderen waren een bron van veel vreugde. 
In het verzorgingshuis "de Molenkamp" was moeder 
dankbaar voor de zorg en aandacht die haar ge
geven werd. Gelukkig is een lang lijden moeder 
bespaard gebleven. 

Nu moeder naar een ander leven is overgegaan 
blijven ons talloze fijne herinneringen. 

Lieve moeder en oma we zullen u missen. 

We bedanken allen die hun betrokkenheid lieten blij
ken en meegeleefd hebben. 

Kinderen en kleinkinderen 


