


Met trots en dankbaarheid 
denken wij terug aan het leven van 

Riek Oude Hengel-Lenferink 

sinds 24 januari 1991 
weduwe van Jozef Oude Hengel 

Zij is geboren te Tubbergen op 19 augustus 1916 en overleed in 
verzorgingshuis De Oldenhove te Losser op 8 maart 2009. 
Op 12 maart hebben we de uitvaartdienst gehouden in de 

Basiliek van de H. Pancratius te Tubbergen, daarna hebben we 
haar begeleid naar het parochiële kerkhof aldaar. 

Al op zeer jeugdige leeftijd verloor zij haar vader. Na het tweede 
huwelijk van haar moeder groeide zij op in een hecht gezin. 
In dit gezin is ze een zeer inspirerende en zorgzame dochter en 
zus geweest. 
Na enkele jaren verkering trouwden ze in 1945 en begonnen 
samen met een kruidenierszaak in Rossum. In de gemeenschap 
van Rossum voelden zij zich thuis. Er werden zes kinderen 
geboren. 
Jaren later werd een nieuw pand gebouwd om de winkel te 
kunnen uitbreiden. Ma was de drijvende kracht in de zaak, zowel 
in zakelijk als in sociaal opzicht. 
Het was dan ook jammer dat zij na 30 jaar in Rossum gewoond 
te hebben, om gezondheidsredenen van pa, de zaak moesten 
verkopen. Hierna gingen ze wonen in Tubbergen, voor haar een 
bekende plek. Gedurende deze jaren heeft ze veel mantelzorg 
verleend aan pa. In deze periode was de komst van de 
kleinkinderen een afleiding waar ze beiden van hebben genoten. 

Naast vreugde hebben ze ook tegenslagen moeten verwerken door 
het overlijden van veel dierbaren. Aan de Uelserweg hebben ze met 
veel plezier gewoond. -
Toen de gezondheid van pa verder achteruitging waren ze 
genoodzaakt te verhuizen naar een aanleunwoning op de Eeshof. 
Daar hebben ze nog mooie jaren samen gehad totdat in 1991 pa 
kwam te overlijden. 
Ondanks het grote gemis van pa heeft ma door haar optimisme en 
haar mentale veerkracht een nieuwe invulling aan haar leven 
kunnen geven. Ze legde veel contacten met medebewoners en als 
vrijwilligster kwam ze op voor de belangen van de bewoners en 
was ze altijd in voor een gezellig praatje. Bij dit alles werd aandacht 
en liefde voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen niet 
vergeten. De manier waarop ma dit gedaan heeft is een voorbeeld 
voor ons allen. 
Tot bijna haar negentigste was ze in goede lichamelijke en 
geestelijke gezondheid en bleef ze actief. 
Langzamerhand werd haar gezondheid minder en ging ze naar de 
verzorgingsafdeling van de Eeshof. 
Uiteindelijk was een verblijf op een verpleegafdeling in Oldenhove 
noodzakelijk. 
Voor haar overlijden heeft ma afscheid van ons genomen en 
gevraagd om goed voor onze kinderen te zorgen. 

Wij zijn trots op onze moeder, oma en overgrootmoeder 
en dankbaar voor alles wat ze ons heeft betekend. 

Wij zullen haar nooit vergeten. 

Voor uw medeleven na het overlijden en uitvaart van onze 
onvergetelijke ma, lieve oma en overgrootmoeder zeggen wij u 
onze oprechte dank. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen 

Tubbergen, 12 maart 2009 


