
Met liefde denken wij terug aan : 

Sientje Oude Alink 
'lieve tante Sientje' 

Sientje werd op 9 februari 1920 geboren op 
een boerderijtje aan de Oude Postweg in 
Deurningen . Ze groeide op als 4• in de rij van 
7 kinderen . Ze had 4 broers en 2 zussen. 

Met haar zus Toontje heeft ze heel haar leven 
samengeleefd en alles samen gedeeld . 

Op 26 oktober 2012 is zij op 92-jarige leeftijd 
overleden in vol vertrouwen dat zij zal 
worden toegelaten tot het Eeuwig Koninkrijk . 

Vanwege haar handicap met lopen zei haar 
vader: ga jij maar leren , lichamelijk werk 
kun je niet. Na haar studie werd zij directie
secretaresse bij Sterk . Dit heeft zij met veel 
plezier gedaan en was daar ook graag trots op. 

Ook de serieuze kant van het leven heeft zij 
goed gekend. Door het overlijden van haar 
schoonzus in 1959 heeft zij samen met haar 
zus Toontje de zorg gekregen voor de 10 
kinderen van haar broer Johan. 
Een nooit aflatende zorg is het geworden , 
voor "hun" kinderen , tot aan haar dood toe. 
Wij zijn haar daar eeuwig dankbaar voor. 

Ook heeft zij samen met Toontje de zorg 
gehad voor haar ouders , haar tante Maria 
en de broers Johan en Gerhard. Allemaal 
werden ze thuis tot hun dood verzorgd. 

De laatste 4 jaar heeft zij met veel dank
baarheid, samen met haar onafscheidelijke 
zus Toontje, eerst in de Molenkampen daarna 
in de Zonnestraal gewoond . Ze had altijd 
belangstelling voor iedereen en nieuwsgierig 
wat er in de wereld gebeurde en vond het 
ook fijn dat er regelmatig bezoek kwam . 

Ze wist, dat de dood ook voor haar onont
koombaar was en heeft voor haar afscheid 
het volgende op papier gezet: 

Veel, heel veel heb ik van jullie gehouden, 
wellicht soms toch pijn gedaan. 

Maar een ding weet ik zeker, ik heb voor 
honderd procent mijn best gedaan. 

Laat haar rusten in vrede en hopen dat 
Toontje en wij de kracht vinden dit verlies te 
verwerken . 

Wij danken u voor uw belangstelling en 
medeleven . 

A.G. Oude Alink 
Familie Oude Alink 


