
Met respect en waardering gedenken wij 

Johanna Gezina Maria Wlenk-Harperlnk 

Ana 

weduwe van 
Franciscus Willibrordus Wienk 

Mama werd geboren op 5 november 1924 te 
Hengelo en over1eed aldaar in het ziekenhuis 
op 16 augustus 1999. 
Na een fijne jeugd doorgebracht te hebben in 
haar geboorteplaats en waar zij vele aangena
me Jaren had beleefd met haar geliefde broer 
Johan trad zij in het huwelijk met haar man 
Frans. 
Haar gezin werd vervolmaakt met haar dochters 
Manon en Ilse, waarmee zij een innige band 
ondemield. 
Na aanvankelijk rustige jaren met haar man en 
dochters werd het leven van onze moeder ver
velend beînvloed door de ziekte die haar gelief· 
de man Frans overkwam. 
Moeder heeft al deze jaren met grote kracht, 
moed en vasthoudendheid weten te doorstaan, 
waarbij zij een ware rots In de branding voor 
haar gezin bleek te zijn. 
Helaas heeft zij veel te vroeg afscheid moeten 
nemen van haar man Frans. 
Haar jaren als weduwe kenmerkten zich 
opnieuw door haar sterke wil, vasthoudendheid 
en sterke geest; doch zij bleef alleen. 

Zij bezat vele talenten In creatieve en improvi
serende zin; zij hield van kunst, cultuur, schilde· 
ren en de natuur in al zijn facetten. 
Ook hield zij van dansen, plezier maken en 
muziek, kortom zij hield van het leven. 
De jaren kort na de oorlog met zijn vele 
Amerikaanse en Engelse invloeden brachten 
haar veel plezier. 
Doch eveneens de Duitse muziek In zijn vele 
varianten en het genre van Ilse Werner spraken 
haar aan. 
De natuur in de Twentse omgeving bleef haar 
altijd boeien; zij kende alle paden en wegen in 
de omgeving van het "Hol Espelo" en het 
natuurrijke "Driene"-gebied. Ook Ootmarsum en 
omstreken bleef haar boelen. 
Helaas heeft een korte maar hevige ziekte een 
vervroegd eind aan haar leven gemaakt, waar
van zij hield en waarvan zij nog vele jaren wilde 
genieten. 

Om met haar eigen woorden te spreken: "Het Is 
tragisch dat me dit nu nog moet overkomen•. 

Voor uw blijk van deelneming na haar overlijden 
en bij haar uitvaart zijn wij u bijzonder erkentelijk. 

M.F. Poelakker-Wlenk 
G.O. Poelakker 
E.F.M. ten Pas-Wienk 
J.O.C. ten Pas 

Hengelo, 19 augustus 1999 


