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Geboren te Geesteren, op 28 novem
ber 1928. Gesterkt door de Ziekenzal

ving en de Eucharistie tijdens haar 
ziekte. Overleden op 60-jarige leeftijd 

in ziekenhuis De Stadsmaten te 
Enschede op 18 april 1989. 

Uitvaartdienst in de Sint Jozefkerk op 
21 april d.o.v., waarna de crematie

plechtigheid te Usselo. 

t 
Thuis kreeg Lenie al vroeg een groot 
aandeel in de huishouding. Daar 
leerde ze zorgen voor anderen: haar 
ouders, 4 broers en een zus. 

Die zorgzaamheid heeft heel haar 
leven getekend. En altijd bleef ze 
grote waarde hechten aan de familie
band en aan gezelligheid. 
Ze was een iieve vrouw voor Frans. 
En wat hééft ze genoten, toen hun 
30-jarig huwelijksfeest werd gevierd, 
gewoon thuis aan de Roombeekstraat. 

Want dat was misschien het meest 
kenmerkende aan haar: haar eenvoud, 
die heeft haar gesierd. 
Lenie genoot ook volop: van de kon
takten in de wijk, van de kinderen en 
jongeren die zomaar even binnen
kwamen, van de tuin en de dieren. 
Tijdens de ziekte, die zich begin 
Februari openbaarde, is ze nooit 
alleen geweest. Dat is voor haar een 
hele steun geweest en daar was ze 
ook dankbaar voor. Ook kon ze terug
vallen op haar degelijke geloof van 
huis-uit. Het was ontroerend te zien 
hoe zich dat de laatste weken vertaal
de in een grote rust en volledige 
overgave. Geloven werd vertrouwen 
op haar God die haar, ook in de dood 
niet zou laten vallen. 

"Al moet ik het duister in van de 
dood, ik ben niet angstig, U bent 
toch bij me, onder Uw hoede durf 
ik het aan". (Ps. 23) 

Samen met de verrezen Heer, met 
Maria en alle Heiligen in het Huis van 
de Vader, blijft ze ook met ons ver
bonden. 

We danken U hartelijk voor uw mee
leven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van Lenie. 

F. N. J. ROLINK 




