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Na een 37·1arig gelukkig huweli,k en met vele 
mooie he11nnenngen, oeden~en wil onze zorg 
zame vrouw moeder en 1eve oma 

Henrica J oaephlna (Flene) Westendorp 
echtgenote van Johan ten Eli.en 

211 werd geboren op 14 ap111 1928 re Bentelo Ambt 
Delden. Na het Sacrament van de z,eken te hebben 
ontvangen ,s mama, te midden van papa en de 
kinderen op woensdagavond 26 september 1990 
vredig ingeslapen. Voor ·1 laatst hadden we haar ,n 

ons midden t1Jdeos oe u1t11aan in oe H Caec,lla· 
kerk te Neede op maandagmorgen I oktober, 
waarna w,, haar moegestreden lichaam te ruste 
hebben gelegd op het RK kerkhof. 

Hoewel r,,ama en w,j erop voorbereid waren, oat 
we afscrimd moesten ntmen rs het toch al emaal 
veel sneller gegaan dan we dachten 
Wat moet een mens moedig en gelovig l11n, om te 
kunnen stnJden, zoals mama hooft moeten doen. 
Mama was een zeer gelovig mens 
Vriendschap eenvoud, een diepe goioofsbe e
ving ,varen "~aa, e,en erg belangri,k. Een le,en, 
waarin w11 haar mochten 1eren kennen als een 
krachtige, rl'Oed ge maar vooral a·s een heYe en 
zorgzame vrouw moeder en oma Maar door haar 
enorme krach' en mf.,<;<j lagen ,een niet hoe 
eenzaam en verdnet,g ze vaak was Toch toonde 
ze steeds belangstelling voor iedereen Zes lange 
Jaren t,oclt ze tegen haar ziekte gestreden. En 

papa was haar grote steunpilaar. hlJ bleer haar 
b11staan 1n haar hJden. niets was hem te veel. 
Wama heelt een leven van hard werken gekend. 
Ze ging ons voor soms vermaneno, maar rr eestal 
bemoed1geno Jecter van ons was haar oogappel 
en haar kle1nk1nderen droeg ze op handen Ze 
verloor geen n orr ent haar levenslust Tot het 
laatst toe. bleet ze bezig met haar hobb1es. zoa1s 
rum1eren en tiet ma<en van kleding voor haarzelf 
en anderen 
In het voorraar was ze nog druk bez,g met de 
bloembollen en de afrikanen. Maar alsof ze haar 
einde voe1de naderen ze, ze tegen papa a Is ze ,n 
de herts1 z11n u1tgebloe10 zul 111 ze weer op moeten 
ru,men, wam da" zal 1k n,ct meer bij 1ull1e 21rn. En 
zoals oeze bloemen z11n u1tgebloe1d, zo ,s ook 
mama sleven na veel stri1d en p11n gce,nd,gd. 
Lieve God, beloon haar voor at ·1 goede aan ons 
gegeven met oe herreise bloemenpracht 

Voor uw medeleven en belangstelling, 
ondervonden tqdens haar ziekte en na het 
overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorg
zanie moeder en oma, betuigen w11 u onze 
oprechte dank 

J H. ten Elsen. 
kinderen en kleinkinderen. 




