


Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend, 
nimmer klagend, altijd stil dragend. 
Moedig ging je door, steeds weer, 

tot op 't laatste moment, 
't wilde niet meer. 

Met veel liefde blijven we denken aan 

Siny Oude Hengel - Huiskes 
echtgenote van 

Benny Oude Hengel 

Siny werd geboren op 24 november 1950 
te Reutum waar ze opgroeide en haar jeugd 
doorbracht. Na de lagere school is ze naar 
de huishoudschool gegaan. Daarna heeft 
ze jaren in de confectie gewerkt. 
Op 18-jarige leeftijd kwam Benny in haar 
leven waarmee ze op 26 oktober 1978 in 
het huwelijk trad. Samen kregen ze vier 
kinderen, Raymond, Rianne, Marieke en 
Mirjam. Raymond overleed een paar 
weken na zijn geboorte, hier heeft ze a ltijd 
veel verdriet om gehad ondanks drie 
gezonde dochters. 
In het dagelijks leven was Siny erg actief. 
Ze genoot van het leven: van Benny en 
hun dochters, van de oppaskinderen, de 
wekelijkse gymlessen en de zondagse fiets
en wandeltochten samen met Benny. 

Medio september begon haar gezondheid 
haar parten te spelen. Er kwamen steeds 
meer opeenvolgende lichamelijke klachten. 
Op zondag 30 oktober hoorde ze dat ze 
voor het eerst oma zou worden. Hier heeft 
ze helaas niet lang van kunnen en mogen 
genieten. De dag erna, stortte haar en onze 
wereld in, ze kreeg te horen dat ze ernstig 
ziek was. Na bi jna 3 weken ziekenhuis
opname kreeg ze tot haar grote verdriet te 
horen, dat ze ongeneeslijk ziek was. Toen 
had ze nog maar één wens: naar huis, 
naar haar eigen vertrouwde omgeving, bij 
haar gezin. Ondanks alles b leef ze sterk 
en moedig, ook toen ze steeds meer uit 
handen moest geven. Na 4 weken liefde
vol te zijn verzorgd door haar eigen gezin, is 
ze op 20 december 2005 rustig en vredig 
ingeslapen, 

Voor uw blijk van medeleven tijdens haar 
ziekte en na het overlijden van mijn lieve 
vrouw en onze lieve moeder, zeggen wij u 
onze hartelijke dank. 

Benny Oude Hengel 
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