


In dankbare herinnering aan 

Lydie 
Meenderink-Wojtysiak 

echtgenote van 

Henk Meenderink 

Zij werd geboren op 2_3 juni_ 19.30 te N.rd. 
Deurningen. Op 17 februari 200 l is LIJ na vo~men 
te zijn van het H. Sacrament der Zieken te midden 
van haar eigen ge7in thuis o_verleden. Op woensd~g 
21 fcbmari 2001 hebben WIJ haar voor het laatst m 
ons midden gehad tijdens de viering van de 
Eucharistie in de parochiekerk van de H.H. Simon 
en Judas te Ootmarsum. Daarna hebben we haar te 
mste gelegd op de R.K. begraafplaats aldaar. 

Mam is geboren in een groot harmonieus gezin 
bestaande uit 8 dochters. Ze was er alt1Jd trots op 
dat haar vader van Poolse afkomst was. In 1956 
trouwde ze met Henk en gingen ze aan de 
Dcnekamperstraat wonen. Er werden 4 kinderen 
geboren. Het gezin ging haar boven alles en toen de 
kinderen later uitvlogen moest ze daar best even a~n 
wennen. Haar positieve instelling en opgewektheid 
zorgden voor een goede harmonie binnen het gezin. 

Zij was Hcnk's grote steun en toeverlaat tijdens zijn 
kosterschap. Thuis regelde mam het drukwer~ waar
bij gastvrijheid voorop stond_. daar nam ZIJ all!Jd 
ruim de tijd voor. Door haar dienstbaarheid naar een 
ander toe, stelde zij zichzelf vaak op de achter
grond. 

In 1987 verhuisden 7e naar de Oostwal. Hier ging 
mam's grootste wens in v~rvulling; een tuin om 
zich in uit te leven tot het emde toe. Kaarten, wan
delen fietsen en zwemmen waren de bezigheden 
waar 'ze samen met Henk ontzettend van kon geni
eten. Ook genoot ze intens van de momenten dat 
haar kinderen en later ook haar klemkmderen thuis 
kwamen. Vol trots en geduld was ze voor hen een 
echte 'snoepjes' oma. 

Een jaar geleden bleek dat 7e ernstig ziek was. Vol 
optimisme en geloof in een goede afloor.. heeft ze 
ons juist in die voor haar en Henk 70 mocihJke pen
odc vaak opgebeurd en getroost. " 't Komt allemaal 
wel goed, ·· was een vaak gehoord gezegde. Mam 
was een gelovige vrouw en samen met Henk met 
wie ze een gelukkig huwelijk had heeft ze haar 
ziekte bewonderenswaardig gedragen. Ze was Henk 
dan ook heel erg dankbaar voor de liefdevolle en 
goede verLorging die ze van hem kreeg. Ze genoot 
van al het bezoek dat langs kwam en de _wam1e 
belangstellins die van een ieder naar haar uil gmi. 
Lydie, wij zijn allemaal trots en ~ankbaar dat Je 
mijn vrouw, onze moeder en heve oma bent 
geweest. 

De aandacht en zorg die Lydie kreeg van familie, 
buren, kennissen en verzorgenden werd door haar 
en ons 7eer gewaardeerd. 
Hiervoor danken wij U allen hartelijk. 

Henk Meenderink 
Kinderen en kleinkinderen. 

Ootmarsum, febmari 2001 
Oostwal 31 




