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Op 70-jarige leeftijd, te vroeg, is er een eind gekomen 
aan haar leven. Wij hadden haar graag meer toekomst 
gegund. 
Als oudste dochter van een zakengezin werd zij op 19 
mei 1928 geboren te Ootmarsum. Op jeugdige leeftijd 
nam zij al een aantal belangrijke taken op zich, waaron
der tijdelijke verzorging van de 2 jongste kinderen. Het 
volledige gezin bestond uit 7 kinderen. 
Op 18-jarige leeftijd koos zij voor de kinderverzorging 
en kwam terecht in Rockanje. In 1948 trad zij in het 
huwelijk met Olf Zinger en zijn zij in Amsterdam gaan 
wonen. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren: Bert, 
Olga en Ineke. 

Na verloop van tijd is het gezin, door promotie van Olf, 
naar Enschede en vervolgens naar Losser verhuisd. Het 
was een verdnetige periode want het huwelijk werd na 28 
jaar ontbonden. 
"la 8 jaar alleen te zijn geweest en veel verdriet te hebben 
gekend, kwam een "oude" bekende in haar leven, Hans 
Muldcrink. Achteraf bleek dat Hans en Sin ie als kleuters 
met elkaar hebben gespeeld. Hans bracht de zon in haar 

leven en een huwelijk volgde. Het gezin werd hierdoor 
uitgebreid met nog 3 kinderen: Bennie, Antoinette en Jan. 
Dit huwelijksgeluk mocht niet lang duren, in 1989 kwam 
Hans te overlijden. 
Mam heeft veel tegenslagen en teleurstellingen in haar 
leven gekend maar zij was een sterke vrouw die haar 
levenspad met moed en opgewektheid tegemoet trad. 
Altijd was ziJ vol levenslust, maakte plannen, ging op 
vakantie. Zij heeft zich altijd enorm ingezet voor hulpbe
hoevenden, zieken en ouderen. Hierdoor kon zij haar 
eigen verdriet beter relativeren. 
Altijd stond onze Sinie voor iedereen klaar en durfde 
eigenlijk geen "nee" te zeggen. Er werd vaak een beroep 
op haar gedaan vanwege haar grote organisatietalent, 
niets was haar teveel. Zij had schilderstalent en menigeen 
heeft wel een schilderij van haar aan de muur. 

Mam was onvoorwaardelijk trouw aan haar familie en 
vrienden. Haar familie was haar zeer dierbaar en daarom 
wilde zij graag de laatste jaren van haar leven terug naar 
haar geliefde Ootmarsum. Helaas heeft het niet op die 
wijze mogen gebeuren, zoals zij het zich gewenst had. 
Lieve Mam en Oma je verdwijnt niet uit ons leven, maar 
je blijft in onze gedachten altijd voort bestaan. 

Voor uw warme belangstelling tijdens haar ziekte en na 
het overhjden van onze moeder en oma danken wij u 
allen oprecht. 

Ootmarsum, februari 1999. 

Kinderen en kleinkinderen. 


